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INTRODUCCIÓ 
 

Aquest informe presenta els principals resultats de l’activitat desenvolupada al llarg del període d’1 
de gener a 30 de setembre del 2014 pels serveis de seguretat i salvament que operen a la ciutat, així 
com informacions que permeten aproximar-nos a quin ha estat el nivell de convivència i també de la 
seguretat a Barcelona. 

En els informes que hem anat presentat a aquest CONSELL, aquests darrers tres anys, el govern ha 
mantingut una línia d’optimisme contingut; la situació social, política i econòmica així ens ho 
aconsellava. Enguany tot i la clara millora en les xifres de victimització i d’opinió sobre la seguretat, el 
govern vol mantenir aquesta posició de prudència, fugint del cofoisme que ens permetria la reducció 
del índexs de victimització en més de 4 punts. En aquest sentit el govern municipal es conscient que 
allò que fa referència a la seguretat i/o a la seva percepció es un element tant important i alhora tant 
fràgil per a la vida i el gaudi de la ciutat que vol mantenir aquest to prudent.   

La percepció sobre la seguretat consolida l’aprovat dels darrers anys i es passa del 5,7 al 6,0 i del 6,2 
al 6,4 per a ciutat i barri respectivament. Tanmateix pel fa a la percepció sobre l’evolució de la 
seguretat al barri i a la ciutat, el percentatge dels que pensen que la seguretat al barri ha millorat 
augmenta del 14,7% al 21,3%, mentre els que consideren que ha empitjorat baixa del 20,1% fins al 
14,0%. 

Pel que fa a la convivència,  en general  les dades indiquen que es manté l’opinió de viure en espais 
considerats prou segurs. Tot i la situació d’atur i crisi econòmica, les xarxes de suport i la intervenció 
dels serveis policials i d’altres serveis de suport, gestió i manteniment de l’espai públic mantenen la 
capacitat de la ciutat per enfrontar-se a situacions difícils com  les que viu la societat de la ciutat i del 
país.  

En tot cas cal fer referència que l’impacte del soroll es manté com un dels principals problemes a la 
ciutat i que en alguns indrets amb una major pressió dels visitants i turistes ha augmentat el neguit i 
les queixes. 

Pel que fa als serveis de prevenció d’incendis i salvaments, destacar la idea del futur Parc de la 
Prevenció, com espai estratègic de les activitats preventives. Tanmateix el Pla Director de Bombers 
en adreça envers un servei més eficient, eficaç, modern i preventiu. 

La seguretat viària continua essent un repte sobre el que no podem donar bones noticies. 
L’accidentalitat en vehicles de dues rodes es important, de les 25 persones mortes en accidents de 
trànsit, 14 eren usuàries de motocicletes, i en un 71% dels casos sembla que el conductor, sigui per 
manca de perícia o per manca d’atenció, se’l considera responsable del accident. 

   

 
Principals indicadors 

Gener - 
setembre 

2013 

Gener - 
setembre 

2014 
%Variació 

Seguretat 
ciutadana 

Infraccions penals 134.696 132.406 -1,7 

Detencions 17.392 15.498 -10,9 

Imputacions 32.519 32.900 1.2 

Denuncies presentades per estrangers 39.758 32.589 -18 

Convivència Infraccions Ordenança convivència 111.019 110.164 -0,8 

SPEIS Intervencions operatives  8.075 8.523 5,5 

Intervencions preventives 3.898 3.697 -5,1 

Seguretat 
viària 

Accidents amb víctimes 6.301 6.372 1,1 

Fonts: PGME. NIP/SIP i Gerència Prevenció, Seguretat i Mobilitat. 
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1. LA VICTIMITZACIÓ 
 
L’Enquesta de Victimització d’enguany reflecteix una caiguda molt significativa de l’índex de 
victimització: del 25,3% al 20,8%, un caiguda de 4,5 punts i un valor molt similar al que es donava 
entre 2004 i 2008, el període en què va tenir lloc un suau creixement de la victimització, previ al 
repunt de 2009. 

 
Índex de victimització de Barcelona 1983-2013 (%) 

 

 
Font: Enquesta de Victimització de Barcelona 2013. Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat. 

 
 

Índex de victimització de Barcelona segons àmbit 2008-2013 (%) 

 

 
Font: Enquesta de Victimització de Barcelona 2013. Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat. 

 
Els dos grans àmbits de disminució de la victimització són els vehicles (-1,9%) i la seguretat personal 
(-4,1%).  
 
S’observa una inversió de la tendència registrada en els darrers anys, disminuint de manera 
significativa la victimització per fets no consumats, que passa del 10,6% al 6,7% (gairebé quatre 
punts menys). Tots els fets no consumats disminueixen, si bé la tendència és particularment rellevant 
en l’intent de robatori de bossa i cartera, intent d’atracament i intent d’estrebada.   
  

24,9 24,9
25,5

26,2
25,4

21,6

17,6

18,0
17,1 17,0

13,6

18,0

15,8

14,1 14,3

13,4

14,3

16,4
17,3

18,4

19,9 20,2 20,7 21,1
20,3

20,1

25,6
24,8 24,2

25,3

20,8

0

5

10

15

20

25

30
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%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Seguretat personal 12,3 15,5 15,3 15,4 16,2 12,1

Vehicle 7,1 9,7 8,3 7,1 7,9 6,0

Domicili 1,5 1,6 2,4 2,1 2,9 2,3

Segona residència 0,8 0,9 1,1 1,3 1,9 1,7

Botiga/negoci 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7

N (4068) (4107) (4056) (4049) (4030) (4036)

ÍNDEX DE VICTIMITZACIÓ (%)
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Índex de victimització de Barcelona segons consumació
1
 2008-2013 (%) 

 

 
Font: Enquesta de Victimització de Barcelona 2013. Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat. 

 
 
 

Fets contra la seguretat personal 2008-2013 (%) 

 

 
Font: Enquesta de Victimització de Barcelona 2013. Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat. 

 
Dins les tipologies de delicte, la baixada més sensible es dóna en l’intent de robatori de bossa o 
cartera (-2,5%), el robatori de bossa o cartera (-1,5%), i l’intent d’atracament (-1,2%)    
 

 
 
 

                                                 
1
  Índex de victimització consumada: Els fets consumats són aquells on l'episodi delictiu es realitza del tot (per exemple 

un robatori).  
Índex de victimització no consumada: Els fets no consumats són aquells que queden en un mer intent (per exemple un 
intent d' atracament). 
Una mateixa persona pot  haver  estat víctima d’un o varis fets consumats i/o no consumats 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fets contra la seguretat personal

Robatori  de bossa o cartera 4,4 5,3 4,9 4,3 4,5 3,0

Robatori del telèfon mòbil 1,2 1,8 1,9 2,1 1,6 2,1

Intent de robatori  de bossa o cartera 1,7 2,1 3,5 3,2 3,5 1,9

Amenaces, intimidacions 1,2 1,6 1,1 0,9 1,5 1,7

Atracament 0,8 1,4 0,9 1,4 1,1 1,3

Estrebada 0,9 1,0 0,8 1,0 1,3 1,0

Intent de robatori del telèfon mòbil 0,5 0,7 0,5 0,8 1,4 0,8

Intent  d’atracament 1,0 1,9 1,7 1,1 1,9 0,7

Intent  d’estrebada 0,8 0,7 0,9 1,2 1,1 0,6

Agressions físiques 0,8 0,7 0,3 0,7 0,9 0,6

Intent d’agressió física 0,4 0,5 0,5 0,4 0,7 0,3

Robatori dispositius electrònics - - - - - 0,2

Intent robatori dispositius electrònics - - - - - 0,1

 Índex de victimització contra la 

seguretat personal 12,3 15,5 15,3 15,4 16,2 12,1

N (4068) (4107) (4056) (4049) (4030) (4036)
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Fets contra el vehicle 2008-2013 (%) 

 

 
Font: Enquesta de Victimització de Barcelona 2013. Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat. 

 
També es detecta una reducció en els índex de risc contra els vehicles del 10,4%. 
 
  

Fets contra els habitatges (domicili habitual i segona residència) 2008-2013 (%) 

 

 
Font: Enquesta de Victimització de Barcelona 2013. Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat. 

  

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fets contra els vehicles

Robatori del cotxe 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

Robatori de la moto 0,6 0,5 0,5 0,7 0,4 0,4

Robatori de la bicicleta 0,6 1,0 1,3 1,0 1,3 0,9

Robatori d’altres vehicles 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

Intent de robatori del vehicle 1,2 1,9 1,4 1,3 1,7 0,7

Robatori d’objectes de l'interior del vehicle 3,4 3,7 2,9 2,5 2,9 2,2

Robatori d’accessoris del vehicle 1,7 3,3 2,7 2,0 2,6 2,4

 Índex de victimització contra els 

vehicles 7,1 9,7 8,3 7,1 7,9 6,0

 Índex de risc contra els vehicles 11,4 16,5 13,6 11,7 12,5 11,2

N (4068) (4107) (4056) (4049) (4030) (4036)

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fets contra els domicilis

Robatori al domicili 0,6 0,7 1,2 0,9 1,6 1,1

Intent de robatori al domicili 0,9 0,9 1,2 1,3 1,4 1,2

 Índex de victimització contra els 

domicilis 1,5 1,6 2,4 2,1 2,9 2,3

Fets contra les segones residències

Robatori a la segona residència 0,6 0,7 0,7 0,8 1,5 1,0

Intent de robatori a la segona residència 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,8

 Índex de victimització contra les 

segones residències 0,8 0,9 1,1 1,3 1,9 1,7

 Índex de risc contra les segones 

residències 3,1 3,8 4,1 4,8 6,8 6,4

N (4068) (4107) (4056) (4049) (4030) (4036)
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Fets contra les botigues i els negocis 2008-2013 (%) 

 

 
Font: Enquesta de Victimització de Barcelona 2013. Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat. 

 
 
1.1. Denuncies presentades 
 
El total de persones que han estat víctimes d’un il·lícit penal ha disminuït en el seu conjunt i amb 
major proporció les persones estrangeres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fets contra les botigues/negocis

Robatori  a la botiga/negoci 0,4 0,2 0,4 0,3 0,4 0,4

Intent de robatori a la botiga/negoci 0,0 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2

Atracament a la botiga/negoci 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2

Intent d’atracament a la botiga/negoci 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1

 Índex de victimització contra les 

botigues/negocis 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7

 Índex de risc contra les 

botigues/negocis 14,2 15,0 14,3 16,2 17,2 18,3

N (4068) (4107) (4056) (4049) (4030) (4036)
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Nacionalitat 
Gen-set.  

2013 
Gen-set.  

2014 
Variació 

interanual 

Espanyols  57.486 49.352 -14,1% 

Estrangers 38.650 31.584 -18,3% 

TOTAL 96.136 80.936 -15,8% 
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Entre les nacionalitats estrangeres, totes han disminuït la seva victimització.  
 

 

Nacionalitat Gen-set.  
2013 

Gen-set.  
2014 

Variació 
interanual 

França 4248 3388 -20,2% 

Itàlia 2861 2380 -16,8% 

Gran Bretanya 2351 1885 -19,8% 

Alemanya 2386 1814 -24,0% 

Xina 1442 1364 -5,4% 

Equador 1478 1283 -13,2% 

Estats Units d'Amèrica 1370 1048 -23,5% 

Marroc 1042 1019 -2,2% 

Països Baixos 1433 981 -31,5% 

Rússia 1108 1005 -9,3% 

Suècia 770 464 -39,7% 

Japó 680 523 -23,1% 

Bèlgica 619 467 -24,6% 

Polònia 585 480 -17,9% 

Suïssa 609 406 -33,3% 

Canadà 358 280 -21,8% 

Resta  (135 nacionalitats*) 15310 12797 -16,4% 

Total 38650 31584 -18,3% 
Font: PGME. NIP/SIP. 
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2. LA PERCEPCIÓ DE SEGURETAT 

 

La millora de la percepció de la seguretat ciutadana és un objectiu prioritari de les polítiques 
municipals, i en aquest sentit garantir una vivència segura i tranquil·la del barri i de la ciutat és una 
línia estratègica del Pla de Seguretat Ciutadana 2012-2015.  
 
Línia estratègica que es veu validada pel suau augment de la percepció de seguretat a la ciutat i al 
barri. Enguany es passa del 5,7 al 6,0 i del 6,2 al 6,4 per a ciutat i barri respectivament.  

 
Percepció de la seguretat a la ciutat i al barri 1983-2014 (escala 0-10) 

  
 
 
 

Percepció de la l’evolució de la seguretat a la ciutat i al barri per districte 2009-2014  

 

 

Font: Enquesta de Victimització de Barcelona 2013. Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat. 

 

La millora és general a tots els districtes i particularment rellevant a Gràcia i, tot i el petit augment de 
la victimització a Sant Andreu.  

Cal destacar la millora registrada als dos districtes que, de manera tradicional, pitjor valoren la 
seguretat al seu barri: Ciutat Vella i Nou Barris, que milloren aquesta nota en dues dècimes en tots 
dos casos. 
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Mitjana

Mitjana  2009  2010  2011  2012  2013  2014 

Ciutat Vella 5,3 4,9 4,8 5,2 5,2 5,4

L' Eixample 6,6 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8

Sants-Monjüic 5,8 5,6 6,0 5,8 5,8 5,9

Les Corts 6,7 6,8 6,9 7,0 6,9 7,1

Sarrià-Sant Gervasi 6,7 6,6 6,5 6,9 6,9 7,2

Gràcia 6,7 6,7 6,8 6,9 6,6 7,0

Horta-Guinardó 6,3 6,3 6,4 6,4 6,3 6,4

Nou Barris 5,9 6,0 6,0 5,8 5,7 5,9

Sant Andreu 6,2 6,0 6,2 6,3 6,0 6,6

Sant Martí 6,0 5,9 6,0 6,1 5,9 6,2

BARCELONA 6,2 6,1 6,2 6,3 6,2 6,4

N (4068) (4107) (4056) (4049) (4030) (4036)

Font: Enquesta de Victimització de Barcelona 2013. Gerència de Prevenció, Seguretat i 
Mobilitat. 
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Tanmateix pel fa a la percepció sobre l’evolució de la seguretat al barri i a la ciutat, el percentatge 
dels que pensen que la seguretat al barri ha millorat augmenta del 14,7% al 21,3%, mentre els que 
consideren que ha empitjorat baixa del 20,1% fins al 14,0%. 
 

Percepció de la l’evolució de la seguretat a la ciutat i al barri 2009-2014  

 

 

 
Quin considera que és el problema més greu que té la ciutat de Barcelona en aquests moments? 

 

 
Font: Baròmetre Municipal. Juny de 2014 
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Font: Enquesta de Victimització de Barcelona 2013. Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat. 



11 

     
 

  

 

L’atur i les condicions de treball es mantenen com la principal preocupació dels barcelonins i les 
barcelonines, seguida dels problemes econòmics, la seguretat roman estable en el tercer lloc dels 
problemes de la ciutat, si bé el percentatge de respostes vinculades decreix progressivament fins 
arribar al mínim dels darrers cinc anys. 
 

Problema més greu de la ciutat de Barcelona. 2007-2014 (*) 

  
Font: Baròmetre Municipal. Juny de 2014 
(*) Respostes amb percentatges iguals o superiors a 1% 
 

Quant a les problemàtiques que més afecten personalment la ciutadania, es reprodueix la tendència i 
l’atur, que havia arribat a pics del 33% en el moment més intens de la crisi, suma enguany el 23% de 
les respostes. En canvi, els problemes econòmics no experimenten cap variació significativa i es 
consoliden com a segona resposta amb un 17%. La inseguretat recull un 2,4% de les respostes, amb 
tendència a la baixa, i la pobresa o exclusió social l’1,4% i els valors socials negatius o la manca de 
civisme el 0,9, la neteja el 0,8% i els sorolls el 0,5%. 
 

I personalment, quin problema l’afecta més? 2007-2014 (*) 

 
Font: Baròmetre Municipal. Juny de 2014 (*) Respostes amb percentatges iguals o superiors a 0,5% 
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3. LA CONVIVÈNCIA 

 

3.1. El soroll 

Les molèsties per soroll recullen els incidents originats en la convivència veïnal –de fet, són un epígraf 
dins d’aquesta categoria-, mentre que les molèsties per persones a l’espai públic recullen diverses 
tipologies d’incidents originats per individus o grups d’individus a l’espai públic; majoritàriament es 
tracta de molèsties per soroll, però també s’hi poden trobar molèsties causades per persones sense 
sostre al carrer que entorpeixen l’ús de l’espai públic, per exemple.  
 
Després d’un perllongat cicle de millora, les dades del període corresponent al tercer trimestre (juny-
setembre) de 2014 reflecteixen, a nivell global, una estabilitat respecte al mateix període de l’any 
passat. Sí que hi ha, però, canvis interns en la tipologia de sorolls, i així disminueixen les molèsties 
per persones a l’espai públic i s’incrementen les que procedeixen de locals i també, tot i ser encara 
una categoria poc nombrosa, les procedents de festes a l’espai públic. 
 
 

Incidències per soroll. Resum trimestral 2010-2014 

 
 

 
Font: Mycel·lium (GUB) + Passarel·la (PG-ME). Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat. 

 
Part d’aquest canvi de distribució interna de les tipologies de soroll respon a un canvi en els criteris i 
protocols de classificació. S’ha introduït un criteri més acurat a l’hora de codificar aquests incidents: 
anteriorment, si la molèstia es produïa a via pública, es codificava com a  4101-Molèsties per 
persones en espai públic; però en prendre consciència que en moltes ocasions hi havia una relació 
directa amb locals de pública concurrència -ja fos per gent fumant a fora del local, cues, consum 
d’alcohol per part de clients, etc-, es van donar instruccions als operadors que recullen les trucades al 
092 que, si es podia identificar clarament el local d’on provenien les persones causants de les 
molèsties, es codifiqués com 4201-Molèsties produïdes per soroll de locals.  

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

Soroll/música 6.369 4.544 4.195 6.021 6.729 5.436 4.639 5.984 6.463 4.845 4.223 5.636 6.760 4.713 4.090 5.575 6.849 89 1,32%

Persones en espais públics 8.616 4.824 4.558 7.807 10.604 6.351 4.181 7.018 8.579 4.671 3.738 5.987 8.013 4.426 3.219 5.546 7.626 -387 -4,83%

Sorolls de locals 1.493 1.316 1.160 1.656 2.120 1.627 1.319 2.145 2.141 1.694 1.141 1.794 2.322 1.637 1.348 2.166 2.495 173 7,45%

Sorolls de festa en espai públic 73 45 45 91 146 75 41 150 134 83 56 175 218 87 25 215 285 67 30,73%

Total 16.551 10.729 9.958 15.575 19.599 13.489 10.180 15.297 17.317 11.293 9.158 13.592 17.313 10.863 8.682 13.502 17.255 -58 -0,34%

2014 Var Var%
Incidents

2010 2011 2012 2013
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Amb aquest procediment es poden determinar posteriorment responsabilitats més acurades per part 
dels agents de Policia Administrativa dels Districtes i prioritzar actuacions a les Taules de Policia 
Administrativa. Evidentment, això haurà suposat un augment de les incidències en relació a 
molèsties per locals i baixat els incidents per molèsties de persones en espai públic. Cal tenir en 
compte, però, que aquest canvi en el criteri de classificació no explica el global de l’increment 
d’aquest tipus de molèsties, i en aquest sentit el departament de Reducció de la Contaminació 
Acústica d’Hàbitat Urbà està realitzant una anàlisi manual de totes les incidències per soroll de locals 
amb l’objectiu de poder determinar amb exactitud les causes d’aquest augment.  
 
 
 

Incidències per soroll als districtes. Comparativa trimestral 

 

 
Font: Mycel·lium (GUB) + Passarel·la (PG-ME). Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat. 

  

Ciutat Vella 3.451 4.308 3.673 3.851 3.996 145 3,77%

Eixample 2.304 2.624 2.255 2.293 2.500 207 9,03%

Sants-Montjuïc 1.928 2.276 2.394 2.124 2.204 80 3,77%

Les Corts 441 654 472 536 498 -38 -7,09%

Sarrià-Sant Gervasi 988 1.200 1.082 1.018 973 -45 -4,42%

Gràcia 1.321 1.453 1.380 1.435 1.307 -128 -8,92%

Horta-Guinardó 1.138 1.269 1.111 1.076 1.138 62 5,76%

Nou Barris 1.506 1.598 1.447 1.602 1.524 -78 -4,87%

Sant Andreu 1.053 1.222 1.029 993 886 -107 -10,78%

Sant Martí 2.006 2.484 2.133 2.291 2.162 -129 -5,63%

Total 16.136 19.088 16.976 17.219 17.188 -31 -0,18%

T3 2010 T3 2011 T3 2012 T3 2013 T3 2014
Incidents

Variacio Var %
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4. SEGURETAT i TURISME 

 

Aquest 2014 s’accelera de manera significativa el creixement de visitants a la ciutat de Barcelona, així 
com la xifra total de pernoctacions a la ciutat. Mentre que l’any passat, entre els mesos de gener i 
agost hi va haver un creixement de mig punt en la xifra de visitants que havien pernoctat com a 
mínim una nit en un establiment hoteler de la ciutat, entre gener i setembre d’aquest 2014 hi ha un 
increment de quatre punts respecte al mateix període de 2013.   

Parlem de gairebé sis milions de visitants amb pernoctació hotelera als quals cal afegir els 
creueristes, que enguany han estat, però, menys que l’any passat. Al 2013 hi va haver un creixement 
de gairebé 8,5 punts, mentre que aquest any la xifra de creueristes disminueix 9,3 punts, amb un 
total d’una mica més d’un milió vuit-centes mil persones.  

  gen-set 2014 variació 

Visitants (*) 5.991.597 4,1% 

Pernoctacions 13.207.080 4,0% 

Passatgers creuers 1.818.453 -9,3% 
                                  (*) Persones que han pernoctat en algun establiment hoteler 
                                 (**) L’any passat, la variació interanual correspon als mesos de gener-agost 
                                 Font: Gremi d’Hotels per a Turisme de Barcelona. 
 

Respecte a la nacionalitat dels visitants, es detecten canvis significatius en les tendències i així, per 
primer cop des de l’inici de la crisi, s’incrementa el nombre de turistes procedents de la resta de 
l’estat espanyol. Encara l’any passat s’havia accelerat la caiguda de turistes espanyols, que en canvi 
ara s’incrementen en un 5%. Remunta també per primer cop en els darrers anys la presència de 
turistes italians, i es confirma la tendència a l’alça de turistes francesos que ja es va detectar l’any 
passat. Tot i així, França és el tercer país en aportació total de turistes, degut a la puixança de 
visitants procedents del Regne Unit (primera nacionalitat estrangera) i dels Estats Units. També 
s’incrementa la presència de turistes alemanys i holandesos (aquests darrers havien disminuït l’any 
passat), mentre que l’altra cara de la moneda l’aporta el turisme rus, que decreix en més d’un 10%. 
Aquesta dada contrasta fortament amb l’increment de gairebé el 31% que va tenir la presència de 
turistes russos l’any passat. 

 

VALORS 
ABSOLUTS VARIACIÓ INTERANUAL 

  gen-set 2014 14-13 13-12 

Estat espanyol 1.166.800 5,0% -8,4 

Regne Unit 520.551 8,6% 7,0 

Estats Units 514.823 5,7% -1,3 

França 513.872 6,7% 9,8 

Alemanya 372.491 8,1% 6,6 

Itàlia 368.862 8,6% -12,4 

Països Baixos 167.923 7,4% -9,5 

Rússia 164.144 -10,7% 30,9 

Japó 130.710 3,1% 1,6 

Total 
internacionals 4.824.797 3,9% 3,0 

TOTAL 5.991.597 4,1% 0,5 
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4.1. Percepció de la seguretat a la ciutat per part dels turistes 
 
 
Turisme de Barcelona, en col·laboració amb l’Ajuntament de la ciutat, porten a terme una Enquesta a 
Turistes, que es realitza de maner contínua al llarg de tot l’any a turistes que pernocten com a mínim 
una nit a un hotel de la ciutat. L’Enquesta  demana la percepció sobre diversos aspectes de 
Barcelona, entre els quals la seguretat, que registra notes de notable des de l’any 2012. A manca de 
disposar de les dades de tota l’enquesta de 2014, presentem el resultat corresponent a l’Enquesta de 
2013: 

 

 
4.2. Informació i prevenció 
 
“Welcome to Barcelona”, el material de referència de la ciutat per a informar sobre els temes de 
seguretat i convivència als ciutadans eventuals, disponible a través del www.bcn.cat des de finals de 
juliol del 2013, a data 18 d’octubre  s’ha visitat en 2.707 ocasions amb un total de 23.178 
descàrregues del material. 

Recordar que ha estat editat en 9 idiomes i tres formats digitals diferents amb l’objectiu de que es 
pugui consultar i descarregar total o parcialment i editar-lo en els formats i materials propis de cada 
operador. 
 

 
 
  

Idioma Visites Descàrregues 

Anglès 1.047 9.717 

Francès 241 1.343 

Català 190 2.054 

Castellà 160 1.292 

Japonès 457 5.780 

Rus 169 657 

Alemany 147 668 

Xinès 122 590 

Italià 174 1.077 

Total 2.707 23.178 

http://www.bcn.cat/
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5. L’ACTIVITAT POLICIAL EN L’ÀMBIT DE LA SEGURETAT CIUTADANA 

5.1. Infraccions penals 

 
Els fets penals coneguts a Barcelona disminueixen de manera continuada al llarg dels darrers anys, 
sobretot a partir de 2010. Entre gener i setembre de 2014, es registren un total de 134.406 
infraccions penals, la qual cosa suposa una disminució del 1,7% respecte al mateix període de l’any 
2013. 

 

 

 

 

 

 

Font: PGME. NIP/SIP. 

Tot i que en el darrer període la reducció ha estat menor que en els tres anteriors, la reducció 
d’infraccions penals consolida la tendència a la baixa amb una reducció, en el periode 2010-2014, de 
23.810 infraccions . 

 
Font: PGME. NIP/SIP. 

 

 
Font: PGME. NIP/SIP. 

 

Infraccions penals conegudes 

Gener-setembre 2013 Gener–setembre  2014 

134.599 132.406 

Variació % -1,7 
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Font: PGME. NIP/SIP. 

 

La gran majoria d’infraccions penals són fets contra el patrimoni, que baixen en total un 1,8% (uns 
2.000 fets menys que l’any passat). Entre els delictes contra el patrimoni, són majoritaris els furts, 
que baixen lleugerament, un 1%. El que més baixen, en termes relatius, son els fets amb violència i/o 
intimidació (-16,2%). 

 

Dades gener - setembre 2013 / 2014 

Principals indicadors 
Gen-set 

 2013 
Gen-set 

 2014 Variació 

Delictes i faltes contra el patrimoni     117.103 114.941 -1,8% 
  Delictes i faltes de furt     72.562 71.814 -1,0% 
  Robatori amb força     13.530 12.899 -6,0% 
  Robatori amb violència i/o intimidació 11.338 9.506 -16,2% 
  Altres       19.673 20.722 5,20% 

Font: PGME. NIP/SIP. 
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5.1.1.  Les infraccions penals en l’àmbit de la violència de gènere i domèstica 

 
Enguany s’han conegut 89 fets menys que en el mateix període de l’any anterior 
 

 

Font: PGME. NIP/SIP. 

 

Violència de gènere / domèstica 
Gener - 

setembre 
2013 

Gener - 
setembre 

2014 
% 

Infraccions penals 2.718 2.629 -3,27 
Font: PGME. NIP/SIP. 

5.2. Les detencions i la resolució policial 

 

Enguany hi ha menor nombre de detencions per be que augmenta la imputació de fets penals i a 
major resolució es deriva una major eficiència policial 

 

                       

Font: PGME. NIP/SIP. 

 

 

2.718 2.629 
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5.3. Expulsions 

L’àrea d’estrangeria del Cuerpo Nacional de Policía és la que proposa les expulsions de les persones 
estrangeres en situació irregular o vinculades a infraccions penals. S’han expulsat 216 persones, que 
ha suposat l’arxiu de 76 causes judicials.  

Expedients d’expulsió 
Gener - 

setembre 2013 
Gener - 

setembre 2014 
%Variació 

Expulsions 257 216 -16 

Causes judicials arxivades 67 76 13,4 
Font: CNP 

Cal assenyalar que a partir del mes de juliol de 2012, el Cos Nacional de Policia va iniciar també 
procediments d’expulsió a persones estrangeres que es trobin  en situació de presó preventiva.   
 

Expedients expulsió preventius 
Gener - 

setembre 
2013 

Gener - 
setembre 

2014 
%Variació 

Expulsions preventius extracomunitaris  66 38 -42 

Expulsions preventiu comunitaris 9 2 -78 
Font: CNP 

 
 
6. L’ACTIVITAT POLICIAL EN L’ÀMBIT ADMINISTRATIU 

  
6.1. Venda ambulant irregular 

Enguany hi ha hagut menor demanda d’intervenció a causa de la venda ambulant no autoritzada per 
be que s’han efectuat major nombre de denúncies i un volum important de decomisos.     
 

 

 

 
 
 
 
 

Font: Mycel·lium (GUB) + Passarel·la (PG-ME). Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat. 
* Total intervencions per venda ambulant irregular: venda, col·laboració, compra, abandonament gènere, ...) 

                 

  

Denúncies* 

2013 Gen-Set 2014 Gen-Set 

64.281 65.579 

Variació  2% 

Demanda 092 

2013 Gen-Set 2014 Gen-Set 

2.024 1.808 

Variació -10,7% 
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Comisos  

Comisos procedents de venda ambulant    
Gener-Setembre 

2014 

Llaunes 398.331 

Aliments 40.639 

Marroquineria 13.425 

Roba / tèxtil 11.196 

Ulleres 21.597 

Bijuteria 38.394 

Joguines 38.187 

Bicicletes 841 

Altres gèneres 908.622 

TOTAL 1.471.232 

         Font: Mycel·lium (GUB) + Passarel·la (PG-ME). Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat. 

 

6.2. Operacions especials de la Guàrdia Urbana en matèria de venda ambulant irregular 

 

A banda de les intervencions sobre el venedors que puguin actuar de forma irregular venent articles 
a la via pública, l’Ajuntament conscient que aquests son la darrera baula d’una cadena d’explotació 
laboral i amb moltes probabilitats de falsificació d’articles. S’han donat instruccions a la Guàrdia 
Urbana per tal de desenvolupi un nivell d’intervenció policial que s’adreci als nivells alts d’aquesta 
cadena, en aquest sentit la Guàrdia Urbana ve desenvolupant intervencions en base als següents tres 
nivells: 
 

 Nivell 1: fa referència a les actuacions sobre la venda ambulant al carrer. Es el nivell més baix 
i que suposa la major part de l’activitat. Les dades d’activitat son les que hi ha al QC Nivell 1. 

 Nivell 2: es refereix a les accions sobre els intermediaris entre els proveïdors i els venedors 
ambulants als pisos on s’emmagatzema la mercaderia temporalment. 

 Nivell 3: és el nivell més alt i es refereix a les intervencions sobre el proveïdors que guarden 
la mercaderia a magatzems.   

 
En relació a les intervencions de nivell més baix (nivell 1) aquestes son les dades a mes de setembre: 
 
 

 

Comparatiu anual Total 

 
Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Període 

2.013 3.359 3.410 5.100 6.105 6.773 8.386 11.460 10.442 9.246 64.281 

2.014 3.478 4.202 4.898 5.480 6.549 9.311 11.829 10.868 8.964 65.579 

D% 4% 23% -4% -10% -3% 11% 3% 4% -3% 2% 

TAM 6.191 6.257 6.240 6.188 6.170 6.247 6.277 6.313 6.289   
 
 
 

Pel que fa a les intervencions de nivells 2 i 3, durant el 2014 la Guàrdia Urbana a efectuat un total de 
4 entrades i registre a tres pisos i s’han decomissat 12.500 articles valorats segons peritatge en un 
1.000.000 d’euros. Hi ha en marxa diferents investigacions per a intervenir sobre magatzems de 
distribució.  
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6.3. Intervencions en l’àmbit del treball sexual a la via pública  

Un dels objectius de la modificació dels articles en relació a la prostitució de l’OOMM de mesures per 
fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic fóu fer recaure també en els clients la 
responsabilitat de l’activitat de prostitució. 

Entre els mesos de gener i setembre de 2014 s’han imposat un total de 1.050 denúncies: 627 per 
oferir serveis sexuals, 253 per demanar serveis sexuals, 119 per mantenir relacions retribuïdes i 51 
per afavoriment. 

D’altra banda des de l’Agència ABITS , el servei municipal específic a disposició de les dones que 
exerceixen la prostitució o són víctimes de tràfic d’esses humans amb finalitat d’explotació sexual, 
(SAS) especialment per aquelles que ofereixen i negocien els serveis a la via pública; a 30 de 
setembre tenia oberts 389 casos. 

Així mateix manté els convenis de col·laboració amb entitats i associacions (Associació Genera, 
Fundació Àmbit Prevenció, Fundació Surt, Coordinadora per a la inserció laboral Anem per Feina, 
Fundació APIP – ACAM, El Lloc de la Dona –Adoratrius-) que desenvolupen projectes d’informació i 
atenció a dones que exerceixen la prostitució. 

Es manté també el servei d’acollida i protecció per a víctimes de tràfic d’éssers humans amb finalitat 
d’explotació sexual amb els projectes SICAR.cat i RAI en col·laboració amb les entitats Fundació Surt i 
Adoratrius i els serveis d’atenció jurídica a través del servei amb Dones Juristes. 

Programes 2014 

Projecte Urgències Intermèdies    

Ajuts econòmics 44 

Habitatge 2 

Tallers 10 

Projecte SURT per a dones que volen deixar la prostitució (2013-2014) 40 

Projecte SURT per a dones que volen deixar la prostitució (2014-2013) 40 

ITI: Itinerari personal d’assessorament  27 

d’Acompanyament  per a la incorporació al mercat laboral  99 

Projecte adreçat a persones transsexuals que volen deixar la prostitució 20 

Formació i Inserció laboral 2014  140 

Projecte d’emprenedoria per crear treball en l’àmbit de la costura 29 
Font: ABITS 

 

6.4. Infraccions a la llei 1/1992 

 

En aquest apartat es recullen les dades de les intervencions relacionades amb el consum, tinença 
d’estupefaents i abandonament d’estris a la via pública així com les relacionades amb la tinença 
d’armes.     

 

Infraccions Llei 1/92    
Gener-setembre 

2013 
Gener-setembre 

2014 

Relacionades amb el consum, tinença 
d'estupefaents i abandonament d'estris 

9.121 11.403 

Relacionades amb armes i altres 524 1.658 

  Font: Mycel·lium (GUB) + Passarel·la (PG-ME). Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat. 



22 

     
 

  

 

 
D’acord amb el protocol establert des de 2008 entre la Guàrdia Urbana, la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra i  l’Agència de Salut Pública de Barcelona per oferir una alternativa a la sanció 
econòmica als menors que han estat denunciats per tinença o consum de drogues il·legals (infracció 
de l’article 25.1 de la Llei Orgànica 1/92 de 21 de febrer), el Servei d’Orientació sobre Drogues (SOD) 
de l’Agència de Salut Pública de Barcelona ha donat d’alta en aquest programa a 293 adolescents de 
14 a 17 anys i a les seves famílies durant el període de gener a setembre de 2014. D’aquests, 288 han 
realitzat el programa de manera satisfactòria i 5 l’ha abandonat. A 30 de setembre, 42 adolescents 
estaven fent el programa  psicoeducatiu al SOD. 
 
Pel que fa al programa de mesures alternatives per consum d’alcohol a l’espai públic, al SOD s’han 
donat d’alta 17 persones de gener a setembre, i 5 es mantenien en programa a 30 de setembre.  
El SOD tracta cada cas de manera individualitzada i ofereix un espai de reflexió i treball amb els i les 
adolescents, que els permet iniciar un procés orientat al canvi de les seves conductes de risc. 
 

 

 Gener-setembre  2014 

Nombre atesos donats d’alta del 
PMA1 293 

Nombre atesos i donats d’alta del 
PMA-OH2 17 

 

1 PMA: Programa de mesures alternatives per tinença o consum de drogues il·legals a l’espai públic (Llei Orgànica 1/92 de 

21 de febrer) 
2
 PMA-OH: Programa de mesures alternatives a la sanció per consum d’alcohol a la via pública (Ordenança de mesures per 

fomentar i garantir la convivència ciutadana).
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7. SERVEIS DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ i SALVAMENT i PROTECCIÓ CIVIL 

 
 

SPEIS 
Gener – 

setembre  
2013 

Gener - 
setembre  

2014 
Variació % 

Intervencions en incendis i 
explosions 

2.491 2.802 12 

Intervencions en salvaments 2.905 2.967 2 

Intervencions en assistència tècnica 2.679 2.754 3 

Intervencions en prevenció 
operativa 

1.589 1.636 3 

Assessoraments  2.055 1.837 -11 

Inspeccions de prevenció 254 224 -12 
Font: SPEIS. 

 Protecció Civil 
Gener – 

setembre  
2013 

Gener - 
setembre  

2013 
Variació % 

Activació alerta 4 8 100 

Activació emergència 2 0 -100 

Activació pre-alerta 69 50 -28 
Font: SPEIS. 
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8. SEGURETAT VIÀRIA 

 

El nombre d’accidents ha estat lleugerament superior, un 1,20%. Cal assenyalar que si bé el nombre 
de persones lesionades també ha augmentat, les lesions han tingut un caràcter menys greu, també 
han augmentat les persones que han perdut la vida  en un accident.  

La col·lisió lateral i fronto-lateral segueix sent la tipologia més freqüent, i entre aquestes la més 
freqüent segueixen sent la col·lisió lateral en els girs, la col·lisió frontó lateral en els semàfors en 
vermell i l’abast per distracció.  

 

 

      Font: GUB 

 

En aquest període s’han donat pràcticament el mateix nombre d’atropellament de vianants, tot i que 
les lesions han estat de menys gravetat i també s’han produït menys víctimes mortals. 

 

 
2013 Gen-Set 2014 Gen-Set 

Accidents de trànsit amb víctimes 6.301 6.372 

Lesionats en accidents de trànsit 8.361 8.246 

Morts en accidents de trànsit 17 25 

Detencions + imputacions per delictes 
contra la seguretat del transit 

2.377 2.279 

Font: GUB 

 

Pel que fa als controls de conducció sota els efectes d’alcohol s’han realitzat ménys proves 
d’alcoholèmia mantenint la ratio de resultats positius. Pel que fa al consum d’altres substàncies  tot i 
haver-se reduït el nombre de tests, la ratio amb resultat positiu ha augmentat fins el 91,7.  
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 2013 Gen-Set 2014 Gen-Set 

Alcoholèmies realitzades 105.181 87.431 

Ràtio alcoholèmies positives 6,5 6,9 

Drogo test realitzats 2.085 1.747 

Ràtio drogo test positius 84,8 91,7 

Font: GUB 

 

 

8.1. Accidentalitat en motocicletes 

 
Tot i l’esforç que es ve realitzant pel que fa l’àmbit de la seguretat viària, no s’aconsegueix reduïr els 
accidents dels vehicles de dues rodes, de fet en el 66,37% dels accidents amb víctimes hi ha 
involucrat un vehicle de dues rodes. Tanmateix de les 25 persones mortes en accidents de trànsit a la 
ciutat, 14 eren usuaries de motocicleta. 

 

Víctimes usuàries gener-setembre 2014 Total V2RM 

Morts 25 14* 

Ferits greus 194 120 

Ferits lleus 8.023 4.558 

Total víctimes 8.242 4.692 
*12 conductors + 2 passatgers 

     Font: GUB 

 

 
 
Si analitzem els resultats d’aquesta situació podem observar com en el 71% dels casos en els que hi 
ha implicada una motocicleta, la responsabilitat de l’accident recau sobre el seu conductor, essent la 
principal causa la manca de pericia i control del vehicle (36%), la segona causa es la manca d’atenció 
(29%) en molts casos per l’ús de telèfons mòbils i d’altres dispositius. 
 

 
Font: GUB 
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Font: GUB 

 
Com ja s’ha manifestat en d’altres ocasions, la modificació de la normativa en relació a la possibilitat 
de que els conductors amb permís de classe B i més de tres anys d’antiguitat puguin conduir 
motociclectes, influeix clarament en l’accidentalitat. 
 
Com es pot veure en el gràfic següent el 43% dels conductors implicats en un accident estaven en 
possessió només de la classe B del permis de conduir. 
 

 
Font: GUB 
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8.2. Delictes contra la seguretat viària 

 
 

 
Font: GUB 

 
 

 
Font: GUB 
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8.3. Accidentalitat in itinere 

 
A demanda del propi Consell de Seguretsat Urbana de Barcelona (sessió de desembre de 2013), 
enmguany incorporem a aquest informe l’accidentalitat coneguda com “in itinere”, es a dir la 
produida tant en els desplaçaments de la llar a la feina i de tornada, com els que es produeixen dins 
la jornada laboral i directament relacionats amb aquesta.   
 

DESCRIPCIO In itínere 
Jornada 
laboral 

No laboral No informat 

Autobús   123 6 455 

Autobús articulat   4   18 

Autocar   7   36 

Autocaravana     2 2 

Bicicleta 18 2 121 877 

Camió <= 3,5 Tm 1 71 10 326 

Camió > 3,5 Tm   57   129 

Ciclomotor 52 22 269 1551 

Quadricicle <75cc       9 

Quadricicle >=75cc   1   3 

Furgoneta 20 212 93 1502 

Maquinaria d’obres       4 

Microbús <=17 places   2   2 

Motocicleta 276 180 1080 7424 

Altres vehicle. a motor 2 3 1 29 

Taxi   327 19 1437 

Tot terreny   3 9 80 

Tractocamió   22   45 

Tramvia o tren       15 

Turisme 204 211 1701 10881 

TOTAL 573 1247 3311 24825 29956 
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9. L’AUDITORIA DE GÈNERE 

 

La Comissió de Seguretat i Mobilitat de data 7 de març de 2013 va aprovar impulsar la 
creació d’una comissió de treball en què participessin, junt a operadors municipals, 
representants del Consell de les Dones de Barcelona i d’institucions i entitats especialitzades 
amb l’objectiu d’elaborar una auditoria de  gènere, en el marc de desenvolupament del Pla 
de Seguretat Ciutadana de Barcelona (PSCB_2012-2015), i proposar les eines 
metodològiques que permetessin incorporar en la gestió de la ciutat i dels seus espais 
públics la dimensió del gènere. 

L’Alcalde va signar el  Decret d’Alcaldia de en  data 29 d’abril de 2013, on es constituïa la 
Comissió de Treball sobre seguretat i gènere. Havent-se reunit en quatre ocasions,  els dies 
22 de maig i 30 d’octubre de 2013, i 29 de gener i 21 d’octubre de 2014. 

La Direcció de Serveis de Prevenció ha conduït l’Auditoria i ha garantit el suport i coordinació 
de la comissió de treball. 

La Comissió va plantejar la seva tasca en dues fases, la primera de diagnòstic amb una 
durada de març a setembre de 2013 i la segona de setembre a juny de 2014, amb 
posterioritat al mes d’agost s’han realitzat els informes i s’han incorporat les esmenes i 
consideracions dels diferents membres de la Comissió de treball.  

Una vegada finalitzat el seu treball, el proper dia 20 de novembre es presentarà en el sí de la 
Comissió de Seguretat i Mobilitat.  


