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1. COMUNICATS D’INTERÈS
1.1 Funcionament d’una defensa elèctrica amb aparença de llanterna
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Coneix
la PG-ME

la segona edició del
Butlletí de seguretat
privada del passat mes
de gener, es va publicar un
article sobre la detecció d’una
defensa elèctrica amb aparença d’una llanterna convencional.
 L’acció conjunta dels dos
botons a la vegada fa
que s’emeti la descàrrega elèctrica.

10
 A la part posterior, té un
interruptor, que un cop
accionat fa que la llanterna estigui en disposició
de produir la descàrrega
elèctrica per activació
voluntària de l’usuari.

 La descàrrega és clarament visible i, a més, fa
un soroll estrident.

En aquest article, es vol incidir
novament en aquest objecte
potencialment molt perillós i
que és fàcil de localitzar i adquirir per Internet.
Amb una d'aquestes llanternes
intervinguda per la Policia de la
Generalitat—Mossos d’Esquadra (PG-ME) es procedeix a
continuació a explicar el
funcionament.

En el seu conjunt, aquesta
llanterna passa desapercebuda si no es coneix i la
seva acció pot generar lesions de diferent intensitat
segons el model.

 L’aspecte exterior és
normal. Sembla una
llanterna tècnica, habitualment utilitzada per la
policia o per altres professionals de diferents
especialitats.
 La llanterna fa llum i
sembla tenir una funcionalitat normal respecte
de la seva aparença.
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Cal destacar, a més, el seu
caràcter intimidador, per
l’impacte conjunt de la llum i
el soroll que emet la
descàrrega.
 La llanterna té dos botons, un a sobre i un a la
seva part oposada, a
sota.
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1. COMUNICATS D’INTERÈS
1.2 Robatori tipus butró a establiment comercial

E

l passat mes de febrer es va
produir, a la localitat de Sant
Antoni de Calonge, un robatori amb força mitjançant butró en un
establiment
tipus
supermercatdrogueria.

suficient per poder fer el butró de les
característiques mostrades a les
fotografies, sense que el soroll que
realitzen sigui detectat per veïns o
per dotacions policials.

Per aquest motiu, és possible que
alguns dels components del grup
criminal tinguin tasques de vigilància
per detectar la presència policial a la
zona dels fets i poder alertar als autors que estan fent el butró.

Els autors van fer el butró que es
mostra a les imatges, d’unes mides
aproximades de 90 x 40 cm, a la
part posterior de l’establiment que
comunica amb una parcel·la de terreny que pertany a una casa unifamiliar de segona residència. Es van
sostreure diversos productes de
cosmètica i higiene personal valorats
en 20.000 euros aproximadament.
Els autors van sostreure també
diners en efectiu que es trobaven a
l’interior de la caixa forta la qual van
poder obrir mitjançant una clau que
van localitzar al despatx on estava
ubicada aquella, fixada al terra.
En aquest tipus de fets, els autors
són habitualment grups de persones
mínimament
organitzades
que
necessiten disposar de temps
Primer pla del forat a l’establiment

Aspecte des de l’interior del comerç
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1. COMUNICATS D’INTERÈS
1.3 Robatori mitjançant el mètode de falsos operaris del gas

E

l passat mes de febrer es van
detenir dos homes per cometre estafes en domicilis fentse passar per revisors del gas.
Els dos autors, utilitzant material i
documentació falsificada, accedeixen
a domicilis, habitualment de gent
d’edat avançada, i els fan creure que

van a fer una revisió de les instal·lacions de gas del domicili.
Un cop fan la falsa revisió, indiquen a
les víctimes que hi ha una nova normativa de la Generalitat de Catalunya que obliga a instal·lar uns detectors de fuites de gas.

En un dels casos, els autors pretenien cobrar 795 euros per la instal·lació de l’aparell. Els agents encarregats de la investigació han pogut comprovar com aquest aparell
detector de fuites no requereix de
cap instal·lació i es pot adquirir en
qualsevol establiment de bricolatge a
un preu de 20 euros aproximadament. Els autors en cap moment no
demostren ser tècnics instal·ladors
oficials ni tan sols existeix cap normativa de la Generalitat que obligui
els usuaris de gas a tenir instal·lats
aquests aparells.
En la investigació realitzada es va
comprovar com aquestes persones
ja havien fet suposades revisions i
d’altres tasques de manteniment i
reparació en el mateix domicili, i ja
havien rebut diners de la víctima,
d’edat avançada i ja enganyada amb
anterioritat pels mateixos autors.

Objectes intervinguts als falsos operaris del gas

1.4 Extractor de bombins per a robatoris a pisos

E

l mètode utilitzat consisteix a
extreure els bombins de les
portes dels domicilis als quals
volen accedir per cometre els robatoris. Aquest mètode era emprat per
un grup criminal organitzat format per
persones que foren detingudes a
principis de l’any 2015 per la Unitat
d’Investigació de Badalona, mentre
cometien un robatori in fraganti en un
domicili.
El modus operandi d’aquest grup
desarticulat consisteix a accedir als
portals aprofitant la sortida dels veïns
o bé trucant als porters automàtics,
cosa que els serveix per esbrinar
quins habitatges estan buits en
aquell moment.
En aquest cas, van poder ser detinguts gràcies a l’avís d’un veí que va
sentir sorolls al replà i va poder observar per l’espiell com les dues
Pàgina 4

persones detingudes estaven manipulant el bombí de la porta del veí.

de capçal especials per a metall i un
extractor mecànic d’acer de color
negre (imatge mostrada). Aquest
extractor mecànic és usat per a l’extracció de bombins de tancament de
tambor o cilindre, model de perfil
europeu, que són arrodonits i ovalats.
Els autors dels robatoris utilitzen
aquest estri de la manera següent:
enrosquen un cargol dins del pany
atacat, col·loquen l’extractor i el van
cargolant fins que aconsegueixen
fracturar el bombí.

Extractor de bombins (4 x 10 cm)

En la seva detenció es van localitzar
diverses eines i estris per poder dur
a terme els robatoris en els domicilis,
com són plàstics tipus radiografies,
tornavisos, claus angleses, cargols
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Si, fruit de la l’activitat ordinària dels
professionals del sector de seguretat
privada, es detectessin persones que
poguessin estar en possessió d’aquest estri, caldrà posar-ho en coneixement de la PG-ME mitjançant el
telèfon d’emergència 112.
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1. COMUNICATS D’INTERÈS
1.5 Estafa mitjançant el mètode RIP DEAL

A

questa estafa coneguda policialment com a RIP DEAL
consisteix a fer creure a la
víctima que estan interessats a fer
una operació econòmica de compravenda d’immobles tipus habitatges,
terrenys, etc., ja sigui que la víctima
tingui propietats en venda com que la
víctima estigui interessada a adquirirne.
Els autors sempre volen fer una
transacció econòmica prèvia a la
formalització de la compravenda
utilitzant diners en efectiu en quantitats importants, ja que és en aquestes cites prèvies quan consumen
l’estafa, perquè han aconseguit que
el venedor s'adreci amb els diners en
efectiu.
La cita prèvia pot acabar amb una
empenta i ràpida fugida amb els diners, o bé sense exercir violència,
aprofitant un moment de desatenció
de la víctima, en què l’autor o autors
marxen ràpidament del lloc amb els

diners.
A finals de l’any
2014, a la localitat de Girona, es
va produir una
estafa mitjançant
el mètode RIP
DEAL, en què els
autors van sostreure una quantitat important de
diners,
40.000
euros en efectiu.
En aquest cas
que ens ocupa,
la víctima de
l’estafa
prèviament havia mantingut
diversos
contactes telefònics i una reunió en
una important ciutat europea en què
van acordar formalitzar un contracte
d'arres a la ciutat de Girona, moment
en què els autors van consumar l’es-

tafa. En molts casos fan diverses
reunions prèvies per guanyar-se la
confiança de la víctima fent-se passar per persones de negocis amb
molta solvència econòmica.

1.6 Detectat nou modus operandi: segrestos virtuals

L

a Unitat Central de Segrestos i
Extorsions de la Divisió d’Investigació Criminal ha detectat
un nou modus operandi a Catalunya
conegut com a “segrest virtual”.

Hi ha dues modalitats de segrest
virtual, una primera consisteix a fer
trucades de manera aleatòria cercant
possibles víctimes, i en la segona
modalitat, els autors obtenen dades

Els autors fan una trucada telefònica
a la possible víctima en què li comuniquen que tenen retingut un familiar
per al rescat del qual demanen una
quantitat de diners, habitualment no
gaire elevada, d’entre 500 i 3.000
euros aproximadament, ja que és
una quantitat que la víctima pot obtenir amb certa facilitat i immediatesa.

Fins ara, pel que fa als
casos de què ha tingut la
PG-ME, no hi ha hagut cap
persona segrestada. Només
s’ha fet creure això a la
víctima perquè faci un pagament ràpid de la quantitat
demanada en la trucada
telefònica.

En els casos coneguts fins el moment, les persones que realitzen les
trucades extorsionadores parlen amb
accent llatinoamericà i els números
de telèfon també es corresponen
amb prefixos de països de l’Amèrica
Llatina.
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personals de la víctima mitjançant
enquestes simulades a peu de carrer, a l’entrada del cinema, etc. per
obtenir informació sobre familiars,
telèfons
de
contacte,
rutines
familiars..., i que posteriorment utilitzaran per fer més
creïble i exercir més pressió
sobre la víctima quan facin
la trucada del suposat segrest.
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1. COMUNICATS D’INTERÈS
1.7 Mètode característic emprat per accedir als domicilis mentre els habitants dormen

A

principis de l’any 2015 s’han
produït dos robatoris a domicilis de Catalunya del tipus
“silenciós” en una mateixa nit. Es
tracta d’un mètode característic i molt
particular per accedir-hi, mentre els
propietaris dormen a l’interior, en què
el forçament realitzat als accessos és
força discret.
El modus operandi emprat pels autors consisteix a fer un forat petit,
d’aproximadament un centímetre de
diàmetre al marc d’una finestra
(vegeu imatges), per introduir-hi un
estri petit, corbat i acabat en punxa,
per poder obrir la finestra sense que
els propietaris que es troben dormint
a l’interior es despertin pel soroll.
Estri emprat per forçar finestres per accedir als habitatges

Eina de fabricació manual en forma de “T”.
Forat al marc d’una finestra per accedir amb l’estri metàl·lic per obrir-la

En els dos domicilis atacats han estat localitzats diversos estris que fan
pensar que els autors realitzen el
mateix mètode d’accés.

Signes de força per aplicació del mètode.
Pàgina 6

En un dels robatoris, van aconseguir
sostreure un vehicle de gamma alta,
que posteriorment va ser recuperat i
al seu interior es van localitzar diverses eines que possiblement van ser
usades per cometre els robatoris,
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com són tornavisos, claus angleses,
llanternes i dues eines amb forma
de “T”, de fabricació manual, que
tenen una broca a la punta amb les
quals es podrien haver fet forats similars als localitzats als marcs de les
finestres dels domicilis.
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2. ACTUACIONS RELLEVANTS DE LA PG-ME
2.1 Sostracció de més de 4 milions d'euros en material de construcció i obra

A

gents de la Policia de la Generalitat—Mossos d’Esquadra
(PG-ME) van detenir, els dies
27 de febrer i 3 de març, en diverses
localitats del Vallès Occidental, vuit
homes i una dona d’entre 21 i 54
anys, veïns de la província de Barcelona, com a presumptes autors d’un
delicte de robatori amb força. A quatre d’ells se’ls imputa també un delicte d’estafa, receptació i falsificació de
document públic.
Al voltant de les nou del matí del dia
27 de febrer, la Sala Regional de
Comandament de Girona alertava les
patrulles de Santa Coloma de Farners que hi havia diverses persones
amb camions dins d’una empresa del

ven a faltar molt de material de l’interior del recinte.
Els mossos van detenir al lloc dels
fets cinc persones, quatre homes i
una dona, per un delicte de robatori
amb força. El mateix dia es va detenir, a Barberà del Vallès, el presumpte comptable d’una empresa de reciclatge que havia orquestrat la sostracció. Posteriorment es van detenir
els tres responsables d’aquesta empresa de reciclatge.
Fetes les comprovacions amb l’empresa, tot el material sostret ascendia
a 4.220.300 euros.
Les detencions i la investigació del
cas han comptat amb la coordinació
dels mossos de les comissaries del
Segrià (Lleida), Barberà del Vallès i
Mataró.

previstes a la normativa vigent.
Arran de l’augment de la delinqüència associada a la sostracció de metalls, principalment coure i ferro, i per
reforçar el control respecte del seu
comerç, es va elaborar l’Ordre
INT/322/2011, de 16 de novembre,
de comunicació per mitjans telemàtics de les dades sobre el comerç del
coure i del ferro per part dels establiments gestors d’aquests residus i de
registre d’aquesta activitat.
L’activitat que desenvolupa aquest
tipus d’establiment tindrà la consideració d’activitat rellevant per a la seguretat ciutadana en el sentit especificat a l’article 12 de la LOPSC com a

Els mossos van localitzar i recuperar
la major part del material sostret en
diversos punts de la geografia catalana. Concretament es va localitzar i
recuperar material a la localitat de
Barberà del Vallès. En aquest cas es
van trobar cinc remolcs estacionats
en diferents carrers de la població,
tots carregats amb puntals. També
es va localitzar gran quantitat de
puntals a la població de Serós
(Lleida) i a la localitat de Cabrera de
Mar.

municipi de Sant Feliu de Buixalleu
(la Selva) que estarien sostraient
material d’obra.
Els mossos es van adreçar fins a
l’esmentada empresa, que ja no tenia activitat i que estava formada per
una nau industrial i un descampat ple
de material d’obra i construcció. A
dins van localitzar diverses persones
que estaven manipulant puntals d’obra i els carregaven amb grues fins a
uns camions que no eren de l’empresa. En l’alerta que s’havia donat als
mossos, els responsables de l’empresa ja havien manifestat que trobaPàgina 7

Control administratiu de determinades activitats comercials
D’acord amb l’article 12.1 de la Llei
orgànica 1/1992, de 21 de febrer,
sobre protecció de la seguretat ciutadana (LOPSC), les persones naturals
o jurídiques que desenvolupen activitats rellevants per a la seguretat ciutadana, com les d’hostalatge, comerç
o reparació d’objectes usats, el lloguer o el desballestament de vehicles de motor, o la compravenda de
joies i objectes de metalls preciosos,
han de portar a terme les actuacions
de registre documental i informació
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comerç d’objectes usats. Per aquest
motiu, els centres gestors de residus
metàl·lics i els establiments de comerç a l’engròs de coure i ferro establerts a Catalunya han de registrar
totes les entrades de material i comunicar-les a la PG-ME.
En relació amb el pla inspector de les
unitats especialitzades de policia
administrativa de la PG-ME, l’any
2014 es van fer un total de 1.093
inspeccions als esmentats establiments. En un 10% d’aquestes es van
detectar infraccions.
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3. ASPECTES NORMATIUS
3.1 Centres de formació de seguretat privada

L

a normativa vigent distingeix
diversos tipus de formació del
personal de seguretat privada.
Així, a més de regular la formació
prèvia, que és la que dóna accés a
poder obtenir l’habilitació corresponent, també preveu una formació
d’actualització i especialització i una
formació específica per a la prestació de determinats serveis (com ara
la vigilància en centres comercials o
en aeroports, o amb equips canins,
per exemple), a més de la formació
especial, que és aquella que puguin
organitzar les forces i cossos de
seguretat.
La regulació de l’esmentada formació posa de manifest la seva rellevància per a la millora constant del
sector, la qual pren especial rellevància en un entorn canviant que
exigeix constant adaptació.
La formació del personal de seguretat privada (tant la formació prèvia
del personal que no disposi de la
corresponent titulació de formació
professional o d’un certificat de professionalitat, com la formació permanent), d’acord amb la normativa vigent, es durà a terme en centres de
formació de seguretat privada.
Fins a l’entrada en vigor de la Llei
5/2014, de 4 d’abril, de seguretat
privada, els centres de formació de
seguretat privada havien d’haver
estat prèviament autoritzats per l’Administració. En canvi, a partir de la
nova Llei, l’obertura dels centres de
formació està subjecta a la prèvia
presentació d’una declaració responsable. En aquesta, la persona o
entitat titular del centre declararà
que reuneix els requisits exigits per
la normativa, que disposa de la documentació que els acredita, i que
es compromet a complir-los permanentment.

centres de formació han de disposar
del següent:

 Dret d’ús, per qualsevol títol, de
l’immoble en el qual s’ubica el
centre

 Llicència municipal
 Professorat acreditat, per a
totes les matèries incloses en el
pla d’estudis

 Instal·lacions

adequades
(incloent un gimnàs i una galeria de tir, l’ús dels quals es pot
concertar amb altres institucions públiques o privades)

A més d’exigir els esmentats requisits, la normativa estableix que no
poden ser titulars de centres de formació ni exercir-hi funcions de direcció ni administració els membres de
les forces i cossos de seguretat que
hagin exercit funcions de control en
matèria de seguretat privada en els
dos anys anteriors.
Pel que fa a l’activitat de l’Administració en aquesta matèria, cal tenir
en compte, per una banda, que la
competència per rebre les declaracions responsables corresponents als
nous centres de formació ubicats a
Catalunya correspon al Departament
d’Interior i que, un cop rebuda una

Per complir els requisits bàsics per a
la seva obertura i funcionament, els
Pàgina 8
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declaració responsable correctament emplenada, la Direcció General d’Administració de Seguretat ha
de procedir a inscriure el nou centre
en el registre corresponent, i a verificar el compliment dels esmentats
requisits.
Per altra banda, abans de l’inici de
cada curs, els centres de formació
han de comunicar al Departament
d’Interior la seva realització, mitjançant un imprès dissenyat específicament per a aquesta finalitat.
S’ha de tenir en compte, així mateix,
que corresponen a la Policia de la
Generalitat – Mossos d’Esquadra i,
dins d’aquesta, a la Unitat Central
de Seguretat Privada, les facultats
d’inspecció dels centres de formació
del personal de seguretat privada
situats a Catalunya.
Tota la informació i els formularis
relatius a l’obertura i al funcionament
dels centres de formació, així com la
relació de centres inscrits al corresponent registre, estan disponibles a
la pàgina web del Departament d’Interior. A més, per ampliar la informació o resoldre dubtes al respecte us
podeu adreçar al Servei de Seguretat Privada:
bustia.seguretat.privada@gencat.cat
o telèfon 935 512 000.

la seguretat privada es va comprometre a fer un bon ús de les informacions que rebés i a mantenir la reserva adequada en referència al secret professional que ha de guardar.
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4. ALTRES INFORMACIONS
4.1 Base de dades VEDOC

V

EDOC és una base de dades
intel·ligent d’ús policial que
integra una gran quantitat
d’informació relativa a documents
d’identitat, passaports i permisos de
conducció dels diferents estats de
l’Espai Econòmic Europeu, juntament
amb la validació dels codis dels documents, de forma que facilita la
detecció de falsificacions.

les quals s’accedeix des de l’enllaç
existent a les pàgines de VEDOC.
La informació continguda a VEDOC
en un gran percentatge és pública, ja
que té el seu origen en l’anàlisi i estu-

L’aplicació permet consultes i validacions dels documents mitjançant
certes codificacions internes, equivalents al que seria la lletra del NIF. La
gran majora de documents incorporen aquests tipus de codificacions
internes.

El contingut de la base de dades
està ordenada per països per facilitar
-ne la consulta, i amb un contingut
molt visual, fet que permet obtenir
informació relativa a les mesures de
seguretat dels documents, als sistemes de codificació dels documents
de conductors i vehicles, i un enllaç
directe per a la consulta a les pàgines web d’aquells països que fan
pública la informació, com per exemple la de permisos de conducció o de
la titularitat de vehicles.

El sistema facilita informació respecte a la coherència o incoherència de
les dades incorporades al document
comprovant els seus codis de validació fent automàticament el càlcul dels
dígits de control.
Mitjançant aquest sistema es poden
comprovar les codificacions de la
numeració del document i el sistema
informa respecte a la correcta o incorrecta codificació.

El programari ha estat desenvolupat
amb la premissa de facilitar la recerca mitjançant la navegació web accedint als fitxers mitjançant un índex
per tema i, a continuació, pàgines
classificades per països.

El sistema permet la comprovació de
mes de 400 codis de validació.

La estructura en forma d’arbre permet la ràpida navegació similar a la
que s’utilitza a Internet. El format de
tots els fitxers de documents ha estat
realitzat en HTML, XML.
VEDOC està format per quasi 15.000
arxius estructurats en 1.250 carpetes, amb gran quantitat d’imatges de
documents i arxius de text complementaris per facilitar la interpretació
del resultat de la consulta.
Per al seu ús, es requereix únicament del navegador d’Internet i connexió a internet per fer consultes “on
line” a les pàgines oficials de països
que fan pública la seva informació, a
XARXA DE COL·LABORACIÓ BUTLLETÍ 4

Actualment es pot fer validació dels
documents de 32 països de l’Espai
Econòmic Europeu.
Es pot fer consulta d’informació “on
line” de 44 països. Mitjançant aquest
sistema, es poden comprovar els
elements de seguretat del document.

De forma simultània VEDOC incorpora accés a la informació de bases de
dades públiques a través de consultes web.
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la seguretat privada es va comprometre a fer un bon ús de les informacions que rebés i a mantenir la reserva adequada en referència al secret professional que ha de guardar.

Nota de confidencialitat Recordem que mitjançant la seva signatura del document d’adhesió a la Xarxa de Col·laboració entre la PG-ME i els professionals de

Xarxa
Xarxa de
de col·laboració
col·laboració
5. CONEIX LA PG-ME
5.1 Xarxa de Col·laboració: La Unitat Permanent d’Interlocució Operativa amb la Seguretat Privada (UPIOSP)

L

a Unitat Permanent d’Interlocució Operativa amb la Seguretat Privada (UPIOSP) es
troba ubicada a la Sala Central de
Comandament de la Policia de la
Generalitat—Mossos
d’Esquadra
(PG-ME), a l’edifici de l’ABP Sant
Martí de Barcelona.
Aquesta Unitat gestiona la Xarxa de
Col·laboració, que es va iniciar com
un projecte pioner a l’Estat espanyol
l’any 2011, amb la voluntat de mantenir una evolució constant.
Depèn funcionalment de l’Àrea Central de Policia Administrativa (ACPA)
i operativament, de la Sala Central
de Comandament de la PG-ME.
La seva funció principal és facilitar i
garantir l’efectiva cooperació i intercanvi d’informació entre els operadors de la seguretat privada i la PGME, oferint els mitjans logístics i un
interlocutor únic per facilitar el flux
d’informació.
Des de la Xarxa de Col·laboració, i
en coordinació amb les diferents
unitats de la PG-ME, es fa difusió
d’informació i recomanacions que es
considerin d'interès per als operadors de la seguretat privada sobre
fets que puguin alterar l’ordre públic,
afectacions a la xarxa viària o de
transports, nous modus operandi,
novetats legislatives, etc.
També s’informa puntualment de
l’activació dels diferents plans d’emergències (NEUCAT, INUNCAT,
etc.) a Catalunya.

La Xarxa de Col·laboració rep dels
diferents operadors de la seguretat
privada informació relativa a activitats il·lícites conegudes, persones i
vehicles sospitosos que puguin ser
relacionats en la implicació o preparació de fets delictius...
Així mateix, també és important que
des d’aquesta plataforma ens comuniquin qualsevol sospita quant a
il·lícits penals que es puguin estar
produint a empreses, pisos o locals,
com per exemple: tràfic d’estupefaents, mercaderia il·legal, productes
falsificats, tallers il·legals, venda de
material sostret...
També es comuniquen les concentracions o manifestacions de les
quals es tingui coneixement per part
de la seguretat privada; així com
qualsevol informació rellevant per a

Xarxa de Col·laboració
comunicacio.seguretatprivada@gencat.cat
Tel. 93 48 684 08
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la prevenció, manteniment i restabliment de la seguretat.
Quan aquesta informació arriba a la
UPIOSP, se selecciona i deriva a les
àrees/unitats de la PG-ME encarregades de gestionar-la. La UPIOSP
fa un seguiment de les gestions realitzades.
Aquestes comunicacions no supleixen, en cap cas, el telèfon d’emergència 112, ni les denúncies que cal
interposar a les comissaries de la
PG-ME, en cas d'haver patit un
il·lícit penal.
Qui forma la UPIOSP?
La UPIOSP està formada per un
equip d’agents i comandaments amb
preparació específica i dedicació
exclusiva, que gestiona la informació
rebuda dels operadors de la Seguretat Privada i la que es genera des de
la PG-ME per fer-ne difusió.
A aquest equip donen suport els
comandaments operatius de la Sala
Central en els horaris nocturns i
festius, per mantenir el servei
operatiu les 24 hores i 365 dies a
l’any.

LA IMATGE
IMATGE
LA
Informació limitada Nivell 2 (instrucció 8/2005)

Nevades a l’ABP Val d’Aran

LA IMATGE
Guàrdia d’Honors
Cos de Mossos d’Esquadra

