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L’activitat policial creix a Barcelona en el
darrer any amb un 14,7% més de
detencions i un 6,7% més d’investigats
. Barcelona redueix els fets delictius un 3,5% en els últims cinc mesos del
2019 després d’incrementar la presència policial amb més patrulles al
carrer. Durant l’any passat, els fets pugen un 2,9%
. Després de cinc anys de creixement sostingut, els furts baixen un 1,2%
. El turistes representen el 22% de les víctimes que van denunciar un fet
delictiu durant el 2019 a Barcelona
. Amb l’objectiu de lluitar contra la multireincidència que opera a la ciutat,
els Mossos d’Esquadra impulsen amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana
de Barcelona el Pla de seguretat Tremall
. Es crea un Grup Regional de Seguretat ciutadana que especialment
treballarà aquest fenomen incrementant les seves accions en les principals
zones per on actuen
. La Mesa de Coordinació Operativa es reforçarà per millorar l’actuació
policial al carrer amb dos línies estratègiques, la territorial i els dispositius
de seguretat ciutadana
Barcelona tanca l’any 2019 amb un increment dels fets delictius del 2,9%
respecte l’any anterior. Malgrat les xifres delinqüencials han experimentat aquest
augment, cal destacar que durant els darrers cinc mesos de l’any es produeix un
alentiment de la criminalitat. Fins el mes de juliol s’havia registrat un increment
dels il·lícits del 7.7%, mentre que a partir del mes d’agost, Barcelona comença a
reduir els fets delictius fins a situar-se amb el 3,5% de descens. L’arribada de
més Mossos d’Esquadra a la capital catalana des del mes de juny i un patrullatge
dirigit ha comportat aquest alentiment i contenció de l’activitat delinqüencial que
des de principis d’any havia mostrat una tendència sostinguda a l’alça.
Durant l’any passat, els dos cossos policials van realitzar més detencions, més
investigats i més identificacions que durant el període anterior. Els Mossos

d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona van
realitzar 22.520 detencions, un 14,7% més que
anterior i van denunciar 47.096, un 6,7% més.

l’any

Els delictes contra el patrimoni, que ocupen un 92% dels fets que passen a la
ciutat, pugen un 2,9%. Els principals fets que figuren en aquest àmbit són els

furts, que representen un 57% del total dels fets delictius, i els robatoris violents a
la via pública, amb un 4%. En els dos casos, les detencions han augmentat
notòriament respecte el període anterior fruit de la forta presència policial al carrer
a través de patrullatges i dispositiu específics, com són el dispositiu Ubiq i el Pla
d’Acció Polièdric.
Després de cinc anys, els furts baixen
Durant l’any passat es van registrar 129.713 furts, la qual cosa suposa una
reducció del 1,2% respecte l’any anterior. És el primer descens que es produeix
en aquesta tipologia delictiva després de cinc anys de creixement sostingut.
Pel que fa al lloc on passen aquests il·lícits, les dades delinqüencials assenyalen
que un 29% succeeixen al transport públic, un 29% en establiments comercials o
d’oci nocturn i un 38% a l’espai públic. En tots tres casos, es produeix un descens
dels il·lícits a partir del segon semestre.
L’augment de l’activitat policial i els patrullatges dirigits per combatre els robatoris
violents a la via pública, que pugen un 25,4% (9.096), han comportat un augment
notable de les detencions en aquest àmbit que pugen un 62% respecte l’any
anterior, passant de 1.177 a 1.910. Així mateix, els robatoris violents a
establiment comercial experimenten un 15,9%, amb un total de 1.286 il·lícits.
El turistes representen el 22% de les víctimes que van denunciar un fet delictiu
durant el 2019 a Barcelona. La majoria dels il·lícits es van concentrar als districtes
de l’Eixample i de Ciutat Vella i, en general a les principals zones turístiques, on
van ser víctimes de furts (31%) o robatoris violents a la via pública (7,6%) per part
de lladres multireincidents que actuen diàriament a la ciutat.

Més pressió i eficàcia policial en la lluita contra la multireincidència
Amb l’objectiu de frenar l’augment d’aquestes tipologies delictives darrera de les
quals hi ha en nombroses ocasions lladres multireincidents, els Mossos
d’Esquadra han impulsat en col·laboració amb la Guàrdia Urbana de Barcelona el
Pla d’Acció Tremall. L’objectiu és evitar i prevenir la comissió d’infraccions penals
per part de persones que continuadament reiteren en les accions criminals.
Es tracta de reduir la multireincidència i augmentar la percepció de seguretat de
les persones que viuen, conviuen, treballen, transiten i fan vida a la ciutat. Les

accions policials aniran també encaminades a
impedir la introducció en el mercat il·lícit de
productes procedents de furts o robatoris violents a
la via
pública. El Pla s’impulsarà a través de la coordinació entre tots els cossos
policials, altres operadors de la seguretat, com vigilants de seguretat privada, i la
Fiscalia i Judicatura.

Per dur a terme els eixos principals d’aquest pla, s’aportarà als efectius policials
un nivell de coneixement del fenomen de la multireincidència garantint una
traçabilitat de les accions policials portades a terme i una homogeneïtzació en les
pautes d’actuació per obtenir un màxim grau d’eficàcia.
Es saturaran les zones més castigades per la multireincidència, bàsicament als
districtes de Ciutat Vella i Eixample, amb patrullatge uniformat i de paisà. En
l’àmbit de la investigació, els mossos reuniran la càrrega de prova necessària per
poder demanar mesures cautelars d’allunyament o presó, en funció del tipus
d’infracció penal.
Tenint en compte que el lladre multireincident actua a nivell de ciutat, es crea un
Grup Regional de Seguretat Ciutadana que especialment treballarà aquest
fenomen incrementant les seves accions en les principals zones amb més
activitat delinqüencial.
Menys robatoris a domicilis
Els robatoris amb força a interior de domicili han experimentat un descens del
9,3% respecte l’any passat, passant de 6.360 a 5.767 fets. Els dispositius policials
i patrullatges preventius, així com la posada en marxa ja fa anys del Pla Operatiu
Específic Habitatge han comportat aquest descens que ja es va manifestar l’any
passat.
Pel que fa als robatoris amb força a interior de vehicle experimenten una pujada
del 27%, Aquest increment, que ja es va començar a dibuixar l’any passat, ha
comportat la posada en marxa del Pla d’Acció Auto dirigit a la prevenció i detenció
dels autors d’aquests fets delictius que operen a la ciutat. Així mateix, des del Cos
de Mossos d’Esquadra s’ha iniciat una campanya a les xarxes socials de consells
de seguretat per evitar aquest tipus de fets delictius. Sota el nom “El cotxe no és
una caixa forta” pretén conscienciar les persones que no deixin pertinences
personals a l’interior del vehicle per tal d’evitar l’acció dels lladres.
Els delictes contra les persones experimenten un augment del 3,7%. (11.078). En
aquest capítol destaquen els homicidis ( de 10 a 17), les agressions i/o abusos
sexuals (713), que presenten un increment del 6,7%.
Principals indicadors policials

Els principals indicadors policials que s’han registrat
durant els 2019 queden recollits en el següent
gràfic.
Destaquen, entre d’altres, l’augment del 18% de les
mobilitzacions respecte l’any anterior, l’increment de contactes amb el teixit
associatiu i veïnal i els incidents registrats i gestionats a través de la sala regional
de Barcelona.

Mesa de Coordinació Operativa
Es reforçarà l’actual Mesa de Coordinació Operativa dels Mossos d’Esquadra i la
Guàrdia Urbana amb dues línies estratègiques de treball centrades en l’àmbit de
l’actuació territorial i dels dispositius de seguretat ciutadana amb l’objectiu de
millorar el treball conjunt i de donar millor servei a la ciutadania.
Durant l’any 2019 van augmentar els dispositius conjunts en més del 18%.
Aquests dispositius es van centrar en la lluita contra la multireincidència, delictes
contra la salut pública i la venda ambulant no autoritzada.
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