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La Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra realitzen
267 detencions en dos mesos i mig al metro de
Barcelona
• El dispositiu Xarxa, que ha funcionat des del 22 de juliol fins a final de
setembre, ha conclòs amb la reducció del 25% dels fets registrats al suburbà
respecte el mateix període de l’any passat. Durant els mesos de juliol, agost i
setembre s’han fet 90,6 milions de validacions a la xarxa de metro
• Aquest pla específic de lluita contra els carteristes ha comportat més de
14.500 hores de patrullatge per part dels dos cossos policials. 1.888 patrulles
de la Guàrdia Urbana han entrat per primera vegada al metro i 3.405 patrulles
dels Mossos d’Esquadra han participat en el dispositiu.
• Un 33% de les detencions que s’han realitzat al metro són in fraganti.
El dispositiu Xarxa, que els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana han realitzat
conjuntament per primera vegada aquest estiu al metro de Barcelona, ha conclòs amb
una reducció notable de les infraccions penals i un augment de les detencions i les
identificacions. Des del 22 de juliol, quan es va posar en marxa aquest dispositiu, fins a
final de setembre, s’ha registrat un descens de les infraccions penals del 25 per cent
respecte el mateix període de l’any passat, passant dels 6.346 fets penals comesos a la
xarxa del metro l’any passat als 4.743 d’enguany. Durant els mesos de juliol, agost i
setembre s’han produït 90,6 milions de validacions a la xarxa de metro.
Un 94 per cent dels fets comesos durant aquest període són delictes i faltes de furt.
Els carteristes que operen a la xarxa del metro aprofiten les grans aglomeracions per
actuar, motiu pel qual els agents dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana han
intensificat la vigilància i els controls en els punts on s’acumulen més viatgers, com ara les
entrades als combois, a les andanes i als intercanviadors.
La forta pressió policial realitzada aquest estiu ha comportat que en gairebé dos mesos i
mig els Mossos d’Esquadra hagin realitzat 234 detencions i 325 imputacions, i la
Guàrdia Urbana 33 detencions i 52 imputacions. Respecte al mateix període de l’any
passat, s’ha produït un augment del 18 per cent de les detencions. Tot i que els agents
han fet fins finals de setembre, 267 detencions, el nombre de detinguts és de 147, un
17 per cent dels quals són multireincidents que durant el dispositiu Xarxa han estat
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arrestats en més d’una ocasió. Cal destacar el cas d’un home que ha estat detingut 4
vegades i al qual li consten 25 antecedents i 300 identificacions i el cas de quatre més que
han estat arrestats 3 vegades i acumulen un centenar d’antecedents i un total de 1.411
identificacions.
Pel que fa als imputats, a la majoria dels quals se’ls imputa una falta de furt, un 25 per
cent han estat denunciats en més d’una ocasió.
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La intensificació en els controls policials ha comportat també un augment de les
detencions fetes per requeriment judicial que també s’han doblat respecte l’any
anterior, passant de les 38 de l’any passat a les 88 d’aquest any. Aquest tipus de
detencions es duen a terme quan s’identifica una persona que té una causa pendent amb
la justícia.
Arran dels patrullatges que els agents han realitzat diàriament als intercanviadors i a les
andanes de les estacions del metro s’han gairebé doblat les identificacions realitzades
durant aquest estiu respecte l’any anterior, passant de les 5.661 a les 12.344
d’enguany. Això representa que els agents desplegats al metro de Barcelona han
realitzat cada dia prop de 174 identificacions per tal de detectar possibles carteristes
que actuen a la xarxa. Les diferents unitats desplegades al metro dels Mossos d’Esquadra
han realitzat 8.261 identificacions i els agents de la Guàrdia Urbana n’han fet 4.083.
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Per tipologies delictives, un 41 per cent dels detinguts són autors de delictes i faltes de
furts, un 10 per cent de robatoris amb violència i/o intimidació, un 3 per cent de lesions, un
2 per cent de faltes contra la propietat industrial, un 33 per cent per requeriments judicials
i un 11 per cent corresponen a la resta d’infraccions penals.
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Patrullatges per primera vegada dels dos cossos policials

El dispositiu Xarxa ha comportat que per primera vegada aquest estiu els dos cossos
policials patrullin coordinadament a les andanes i als combois del metro. L’objectiu
d’aquest dispositiu ha estat garantir la seguretat en la mobilitat del transport urbà,
prevenir l’acció de carteristes i detenir els principals autors d’il·lícits penals.
Els dos cossos policials han destinat 5.293 patrulles que han invertit 14.534 hores
de patrullatge. Concretament, els Mossos d’Esquadra han destinat un total de 3.405
patrulles destinades a intensificar la vigilància al metro, la qual cosa ha suposat una
dedicació de 8.550 hores. Per part de la Guàrdia Urbana han participat un total de 1.888
patrulles que han dedicat un temps de patrullatge de 5.984 hores.
Per part del Cos de Mossos d’Esquadra, han participat agents de la Unitat d’investigació
de l’Àrea Regional de Transports Urbà (ARTU), de les diferents Unitats de Seguretat
Ciutadana de totes les comissaries de Barcelona, de l’Àrea de Recursos Operatius
(ARRO) i de la Brigada Mòbil (BRIMO). Els agents han patrullat d’uniforme i de paisà,
sobretot a les zones dels vestíbuls, les escales mecàniques i els passadissos de connexió
o intercanviadors de totes les estacions i línies del metro de la ciutat de Barcelona. Les
detencions dels autors de furts han estat realitzades principalment pels agents de paisà.
En el dispositiu de la policia de Barcelona hi han participat agents de totes les Unitats
Territorials de la Guàrdia Urbana de Barcelona que dins del seu servei ordinari per
primera vegada han entrat diàriament al metro durant tota la franja horària de
funcionament del servei. Els agents de la policia barcelonina han patrullat per dins de les
estacions, pels diferents intercanviadors i també a l’interior dels combois, fent tasques de
prevenció i seguretat ciutadana a les dues andanes de l’estació assignada. A banda de
les tasques abans esmentades, la policia local també ha realitzat tasques de control de
les diferents activitats marginals, especialment la venda ambulant, que es poden produir al
suburbà. La policia local ha treballat a totes les estacions, però amb caràcter prioritari ha
intensificat l’actuació en aquelles que es caracteritzen per una afluència més important de
ciutadans i turistes. El patrullatge uniformat, al contrari del patrullatge de paisà, ha
permès realitzar una important tasca de prevenció i de dissuasió dels fets delictius que es
podien donar en aquesta infraestructura.
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Actuacions de policia administrativa.

A banda de les tasques de prevenció i seguretat ciutadana, dins del marc del Dispositiu
Xarxa els agents també han fet una tasca en el control de les activitats que contravenen
les ordenances municipals, mitjançant la correcció o la denúncia d’aquestes activitats o
accions.
Durant aquest període s’han dut a terme:
122 Actes per venda ambulant.
27 Denúncies a col·laboradors de venda ambulant
84 Denúncies per abandonament de material de venda ambulant.
476 Denúncies per altres conceptes.

Dins d’aquest darrer capítol destaquen 30 denúncies per mendicitat coactiva, 6
denúncies per consum de begudes alcohòliques, 21 advertiments per nuesa i 11
assistències, entre d’altres.
TMB redueix les deteccions de carteristes

Durant el període en el qual ha estat vigent l’operació Xarxa, les deteccions de carteristes
ja coneguts per part dels treballadors de metro o vigilants de seguretat de Transports
Metropolitans de Barcelona (TMB) s'han reduït un 42% de mitjana respecte la mitjana del
mes anterior a l’operació.
Pel que fa al nombre d'objectes i efectes personals trobats a la xarxa i
presumiblement abandonats per delinqüents després de cometre les seves accions
delictives, han disminuït també un 14% de mitjana. Aquest tipus d’objectes,
bàsicament documentació, es lliuren posteriorment als cossos policials.
Durant el període d’estiu i mentre ha durat el dispositiu Xarxa, la mitjana de validacions
diàries que s’han realitzat al metro han estat de:
-

Juliol: 1.200.000 validacions diàries en dia feiner
Agost: 890.000 validacions diàries en dia feiner.
Setembre: 1.250.000 validacions diàries en dia feiner.
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354 patrulles mixtes durant l’estiu

Aquest estiu, els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana han consolidat el patrullatge
mixt de proximitat que es va posar en marxa per primera vegada el desembre passat amb
l’Operació Nadal i, que enguany durant les Festes de Gràcia, Sants i la Mercè s’ha
intensificat de manera significativa. Els agents també han patrullat conjuntament en
diferents zones turístiques i comercials de la ciutat. La feina d’una patrulla mixta està
encaminada sobretot al patrullatge de proximitat i de prevenció.
Durant l’estiu, han patrullat un total de 354 dotacions, formades per un agent de cada
cos policial que han treballat en les diferents franges horàries de matí i de tarda, fet
que ha comportat que hagin treballat una mitjana diària de 4 patrulles. En total, els
agents han intervingut en 584 actuacions policials, han realitzat 25 detencions i 603
identificacions a persones i 39 a vehicles. En total, els agents dels dos cossos policials
han dedicat 2.058 hores de patrullatge.
Durant les festes de Gràcia i de Sants, els agents dels dos cossos policials han participat
en 44 serveis policials, fent patrullatges diaris pels carrers engalanats i les places on s’han
celebrat diferents actes lúdics i festius per tal d’augmentar la percepció de seguretat i
garantint la convivència i el civisme. En total, ha sortit al carrer 37 dotacions policials.
Pel que fa a les festes de la Mercè, que s’han celebrat del 23 al 25 de setembre, un total
de 25 patrulles formades per un agent de cada cos policial han treballat conjuntament per
les zones i carrers on s’havien organitzat actes lúdics i festius per tal de prevenir fets
delictius i garantir el civisme i la celebració pacífica de la festa. En total, s’han invertit 168
hores de patrullatge.
Les patrulles mixtes han tingut una molt bona acollida per part de les diferents entitats
veïnals i de comerciants que han valorat molt positivament el treball conjunt i coordinat
que han desenvolupat aquest estiu els dos cossos policials des de la vessant preventiva i
de proximitat.
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