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Xarxa de col·laboració
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.

1.1 Robatori amb força a un caixer automàtic per mitjà d’explosió de gasos

E

l passat mes de setembre es
va produir un robatori amb
força a una entitat bancària
de la província de Lleida. Els autors
van generar una explosió a l’interior
del caixer automàtic per a accedir
als diners que aquest contenia.

Modus operandi
Els autors injecten un gas inflamable a l'interior del caixer automàtic,
del tipus dels que són utilitzats per
a realitzar soldadures o oxitall amb
bufador.
Després de forçar el caixer, s'introdueix el gas mitjançant un tub. A
l’interior del caixer es genera una
atmosfera explosiva a la qual s’aplica un element iniciador mitjançant
una espurna elèctrica, un pont d’incandescència o altres sistemes
d’iniciació des d'una font d’energia
externa, ja sigui una dinamo o una
bateria petita.
El resultat final de la combinació
d’elements és una explosió que
provoca, principalment, la fractura
total de la part posterior del caixer
automàtic, la qual dóna accés als
caixetins que contenen els diners
en efectiu.

Professionals de la seguretat
privada
Tot i que aquest tipus de procediment no és cap novetat per al sector, atès que el mètode és conegut
des de fa temps, es creu oportú fer
aquesta difusió per destacar el risc
que pot comportar per a la integritat
física dels vigilants de seguretat.
El mètode utilitzat implica una forta
explosió i en alguns casos impactes
de metralla a l’entorn més immediat, amb independència del perjudici
patrimonial causat, com són els
danys al propi caixer i la sostracció
dels diners en efectiu per part dels
autors.
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1. COMUNICATS D’INTERÈS

Xarxa de col·laboració
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.

M

esos enrere es va detenir al
sud-est de França un home
de nacionalitat francesa per
haver comès una estafa en grau de
temptativa pel sistema del “fals accident de circulació”. L’autor va simular
tenir un accident de circulació llençant una pedra petita sobre el vehicle
de la víctima, fent creure que aquest
li havia produït danys en el seu.

l’altre vehicle (l‘estafador) els fa senyals per a què aturin el seu, sempre
molt educadament, per a indicar-los
que han causat danys al retrovisor
del seu cotxe i manifestar que cal
confeccionar el comunicat amistós
d’accident.

Per evitar donar part a l’assegurança, l’autor va proposar a la víctima
una solució amistosa. Tot quedava
solucionat si li pagava 300 euros en
metàl·lic.
En aquest cas, però, la víctima, espantada, va fugir del lloc, i va denunciar els fets a la policia. En el moment de la detenció la persona viatjava amb un vehicle de lloguer.
El procediment utilitzat pels autors
d’aquesta modalitat delictiva, és el
següent:
Aquests individus se situen a prop
del vehicle de les seves víctimes en
una zona d’aparcament o propers a
un semàfor, de manera que aquestes
hagin de maniobrar forçosament amb
el seu vehicle per continuar la marxa.
Quan les víctimes han fet la maniobra, es troben que el conductor de

Quan es troben emplenant les dades, l’estafador truca a un telèfon
suposadament de la seva companyia
d’assegurances per a informar que
ha tingut aquest incident amb un
conductor d’una companyia espanyola, demanant com ho han de fer per
confeccionar el corresponent comunicat amistós (és una conversa fingida amb un còmplice). Des d’aquesta
suposada companyia d’assegurances, demanen a la víctima que es
posi al telèfon i l’informen que tramitar tot el procés del comunicat d’accident amb un companyia d’un altre

país és molt costós. Li diuen que
seria millor poder arreglar-ho sense
tramitar la documentació i pagar pels
danys causats, que ja s'encarreguen
ells de fer una estimació del seu valor. Si es posen d’acord les dues
parts, la companyia no farà res. Llavors, el propietari del vehicle aparentment danyat, l’estafador, accepta
una quantitat de diners en funció de
la disponibilitat d’efectiu de la víctima
i li fan creure que, d’aquesta manera,
hi surten tots guanyant.
La víctima resulta convençuda amb
aquests arguments i accepta pagar
una quantitat variable que pot arribar
a 1.200 euros. Els autors d’aquesta
estafa fins i tot acompanyen la víctima a l’entitat bancària o al caixer
més proper per retirar els diners. No
es té constància que facin servir cap
tipus de violència o intimidació, ja
que la víctima accepta pagar una
quantitat determinada per a estalviarse una despesa major.
En alguna de les actuacions policials,
s’han localitzat a l’interior dels vehicles dels estafadors petites boles de
níquel, que podrien ser utilitzades
per llançar-les contra el vehicle de la
víctima i començar així la simulació
del fals accident de circulació.

1.3 Robatori amb força mitjançant escalament

A

gents de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra
van detenir un jove a Lleida
per dos robatoris amb força a l’interior de dos domicilis, efectuats amb un
marge de quinze minuts entre un i
l’altre.
Tal i com es pot apreciar a la fotografia, l’autor va escalar per la façana
dels edificis i va aconseguir arribar a
la terrassa dels pisos i, acte seguit,
va accedir a l’interior per portar a
terme el robatori.
El robatori amb força apareix tipificat
a l'article 238 del capítol II del Codi
penal:
Són reus del delicte de robatori amb força
en les coses els qui executin el fet quan
es doni alguna de les circumstàncies
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següents:
1a. Escalada.
2a. Trencament de paret, sostre o terra, o
fractura de porta o finestra.
3a. Fractura d’armaris, arques o una altra
mena de mobles o objectes tancats o
segellats, o forçament del seu pany o
descobriment de la clau per sostreure’n el
contingut, sigui al lloc del robatori o fora
d’aquest.
4a. Ús de claus falses.
5a. Inutilització de sistemes específics
d’alarma o guarda.

El fet d’accedir al domicili per escalament constitueix l’acció del robatori
amb força amb entitat pròpia, amb
independència que es produeixi o no
algun altre tipus de forçament a portes o finestres.
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1.2 Modalitat d’estafa: el fals accident de circulació

Xarxa de col·laboració
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A

gents de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra
van localitzar en un escorcoll
rutinari a la localitat de Barcelona un
estri que va despertar la seva atenció.

COMUNICATS D’INTERÈS
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1.4 Estri per forçar cadenats de motocicleta tipus “pitó”

Els agents van decidir identificar a
una persona quan van observar la
seva actitud sospitosa a altes hores
de la nit, veient que es mostrava
especialment inquieta quan va detectar la presència policial.
Un cop en possessió de l’objecte, es
va poder apreciar que es tractava
d’un estri que es fa servir per manipular els cadenats tipus “pitó” de les
motocicletes.
Es fa difusió d’aquesta fotografia per
a què els professionals de la seguretat privada siguin coneixedors de la
seva existència i l’ús que se’n fa. En
cas de localitzar-ne algun en el
desenvolupament del servei, caldrà
comunicar-ho a través del 112 per tal
que una dotació policial se’n faci
càrrec.

1.5 Un mòbil i una navalla de reduïdes dimensions per ocultar–se en cavitats corporals

D

urant el mes de setembre es
va detenir l’autor de diversos
atracaments amb arma de
foc a entitats bancàries a la ciutat de
Barcelona.
Els agents de la unitat d’investigació
que van fer la detenció van localitzar,
en l’escorcoll del detingut, un telèfon
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mòbil i una arma blanca de petites
dimensions.
Les mides del telèfon són d’uns 7
cm de llargària per 1 d’amplada i
l’arma blanca tipus navalla, plegada,
té unes mides de 8 cm de llargària.
Són de mides inusualment reduïdes i
es trobaven embolicats junts per a

ser introduïts en cavitats corporals i
així poder esquivar els controls dels
centres penitenciaris.
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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.

1.6 Robatori amb violència i intimidació amb armes

L

a Policia de la GeneralitatMossos d’Esquadra va detenir
a dues persones com a presumptes autores d’un robatori a un
bar a Girona, les quals utilitzaven
una violència desmesurada envers
els dos treballadors que en aquell
moment s’hi trobaven a l’inteior.
Els fets van succeir de matinada,
quan ja havien finalitzat la jornada.
Els autors, que duien la cara tapada,
van accedir al bar aixecant la persiana metàl·lica i van intimidar a les
víctimes amb una pistola i un matxet
de grans dimensions. A més, van
colpejar-les diverses vegades i les
van deixar lligades amb brides.
Quan els autors estaven sostraient
els diners en efectiu de la caixa enregistradora, el propietari es va poder
deslligar i es va enfrontar als atracadors. Aquests el van agredir i van
fugir.
Malgrat tot, el propietari va sortir en
la seva persecució a la vegada que
demanava auxili a través del telèfon
d’emergències. Una dotació policial
va poder arribar a temps per a socorre'l i detenir-ne els autors.
En aquestes imatges es poden veure
les armes que van emprar en l'assalt,
així com la roba utilitzada per a cobrir
-se les mans i el rostre durant l’execució.
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2.1 Desarticulada una organització criminal per blanqueig de capitals

E

n el mes de setembre es va
detenir un grup criminal organitzat dedicat al blanqueig
de capitals. Aquest grup de persones formava part de la mateixa família i tenien connexions internacionals.
Sota la cobertura d’operacions comercials i préstecs ficticis introduïen
els diners a Espanya. Generaven
un ràpid i continu ball de transferències, moltes provinents d’altres països, entre empreses de la mateixa
xarxa i realitzades per persones
físiques vinculades entre elles.
El grup criminal utilitzava un entramat mercantil format per més de
vint empreses que simulaven l’entrada de diners a Espanya a través
de sobrefacturacions comercials,
ampliacions de capital, autopréstecs o directament mitjançant operacions societàries fictícies, de manera que van aconseguir introduir
més de 30.000.000 € al nostre territori, entre 2001 i 2015.
La traçabilitat dels diners va possibilitar acreditar que els arrestats es
relacionaven amb persones i empreses vinculades amb les màfies
de l’Est i que, principalment, tenien
el seu origen en una multitud de
jurisdiccions estrangeres, algunes
de les quals considerades paradisos fiscals o territoris no cooperants
en matèria d’intercanvi d’informació
fiscal, com Hong Kong, les Illes
Feroe o les Illes Verges britàniques.
A l’operatiu policial, coordinat pel
Jutjat d’Instrucció núm. 4 de Manresa (Barcelona), a banda de les diverses detencions, s’hi va intervenir
una gran quantitat de documentació
econòmica, equips informàtics, joies
amb un valor superior als dos milions d’euros i 500.000 euros en
efectiu. També es va decretar l’embargament de catorze propietats i
sis vehicles d’alta gamma, així com
el bloqueig bancari de diversos productes financers.
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2. ACTUACIONS RELLEVANTS DE LA PG-ME

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.

2.2 Desarticulada una organització criminal especialitzada en el robatori de coure que posava en greu risc la
seguretat ferroviària

A

gents de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra van detenir, a finals del
mes de setembre, catorze homes
com a presumptes autors dels delictes de robatori amb força i pertinença a organització criminal.
Els robatoris els feien principalment
en vies ferroviàries de l’AVE, subestacions elèctriques i instal·lacions
fotovoltaiques. Posteriorment venien el material robat a establiments
de compravenda de ferralla, els
quals eren coneixedors de la procedència il·lícita de la mercaderia i
se’n lucraven.
En el cas de les sostraccions a la
xarxa ferroviària, es tractava de
coure de DCO (detector de caiguda
d’objectes), element bàsic de seguretat que té com a funció principal la
detecció dels despreniments a la
via a la sortida i/o entrada dels túnels, de manera que el conductor
pot reduir la velocitat per evitar accidents.

Atès que la Guàrdia Civil també
estava investigant un grup organitzat que utilitzava el mateix modus
operandi a Catalunya, es va constituir un equip conjunt amb el cos de
la Benemèrita que tenia com a finalitat la desarticulació amb la màxima celeritat possible del grup que
estava operant.
Les diverses indagacions dels investigadors van constatar que el
grup estaria compost per 23 persones, perfectament organitzades,
amb una estructura jerarquitzada i
amb rols i funcions clarament definides. L’activitat delinqüencial la duien a terme pràcticament a diari i
era el seu modus vivendi.

En absència d’aquest cable, queda
inhabilitat aquest avís i el maquinista no rep aquesta informació essencial, fet que posa en greu risc la
seguretat vial i la dels passatgers.

Per aquest motiu i fins que els serveis de manteniment reposen novament el cable sostret, els trens de
gran velocitat es veuen obligats a
reduir la velocitat màxima de 300
fins a 160 km/h, amb els retards
que això implica i les indemnitzacions a què ha de fer front RENFE
davant dels usuaris afectats.
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El grup sostreia el coure de
diverses infraestructures com vies
ferroviàries de l’AVE, subestacions
elèctriques i instal·lacions
fotovoltaiques
El valor total dels danys i les pèrdues econòmiques que se’n deriven
dels fets imputats ascendeixen a
445.887 euros.
La investigació va concloure amb la
detenció de catorze integrants de
l’organització. Així mateix, es van
fer dues inspeccions administratives
a les dues ferrovelleres investigades de la localitat de l’Hospitalet de
Llobregat (Barcelona).

ACTUACIONS RELLEVANTS DE LA PG-ME
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Xarxa de col·laboració

Xarxa
Xarxa de
de col·laboració
col·laboració
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.

L’acusació o denúncia falsa i la simulació de delictes segons l’actual Codi penal

A

gents de la unitat d’investigació de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra a
Gavà (Barcelona), van resoldre al
mes de setembre 13 casos de simulació de delicte. En tots els casos,
les persones van adreçar-se a la
comissaria per denunciar robatoris
amb violència que posteriorment van
resultar inexistents.
La resolució dels fets va ser el resultat d'una tasca d'investigació continuada que es va iniciar a principis
d'any després d'un increment de
denúncies falses presentades en
dependències policials. Tot apuntava que, en la majoria dels casos, les
denúncies es presentaven per cobrar les indemnitzacions de les assegurances o per justificar davant
familiars o amics la pèrdua d'objectes que es trobaven sota la seva
custòdia.
La tipologia delictiva comuna era
denunciar un robatori violent al carrer. Seguidament, la víctima manifestava que li havien sostret la cartera amb diners, denunciava els fets a
comissaria i després cobrava de les
entitats asseguradores.
La policia recorda que simular delictes i formular denúncies falses són
tipus delictius recollits al Codi penal
i pot comportar fins i tot la detenció
del denunciant.

s’imputa un delicte menys greu) o
amb multa de tres a sis mesos (si
s’imputa un delicte lleu). Pel que fa a
la simulació, es tracta d’un delicte
menys greu, que es castiga amb la
pena de multa de sis a dotze mesos.
Aquests tipus de fets delictius suposen un desplegament de recursos
necessaris per desmuntar la falsedat,
com ara la comprovació de les dades
denunciades, la sol·licitud d’imatges,
la petició de declaracions de tercers,
etc. Tota una pèrdua de temps i dedicació que es podria adreçar a la investigació de delictes reals.
Els mòbils i els joves
Una de les simulacions de delicte
més habituals és la denúncia de robatoris de mòbils, generalment per
part de persones joves. El fet que
moltes asseguradores contemplin la
indemnització quan es tracta de robatori amb violència i/o intimidació fa
que algunes persones amb baixa
capacitat econòmica vegin com una
oportunitat de recuperar gratuïtament
el mòbil que realment els han furtat o
han perdut si posen la denúncia per
robatori. En alguns casos, pot aparèixer un familiar, amic o fins i tot algun
dependent de la mateixa botiga de
telefonia que es presta a fer de “mal

Què diu el Codi penal
El Codi penal distingeix entre denúncia falsa i simulació de delicte. Parlem de denúncia falsa -art. 456 del
CP- quan algú imputa o acusa a un
altre d’un fet que no és cert. En canvi, la simulació de delicte -art. 457
del CP- és simular haver estat víctima o responsable d’una infracció
penal o denunciar una d’inexistent.
En el primer cas, la denúncia falsa
està castigada amb la pena de presó de sis mesos a dos anys i multa
de dotze a vint-i-quatre mesos (si
s’imputa un delicte greu), amb multa
de dotze a vint-i-quatre mesos (si
Pàgina 9
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assessor” i que incita a la pràctica
del delicte perquè sigui cobert per
l’assegurança de l’aparell.
Les persones que entren a una comissaria amb la intenció de posar
una denúncia per un fet que és fals,
generalment sense antecedents,
solen seguir un mateix patró i caure
en incoherències ja conegudes pels
investigadors en base a la seva experiència. En molts casos, no són
conscients que estan delinquint i
que si són descoberts hauran de
pagar molt més que el preu del mòbil perdut. Fins i tot poden acabar
detingudes i haver de fer front a
altres despeses. Al final, continuen
sense mòbil, sense diners i ara amb
antecedents penals. Realment, no
surt a compte.
Coautoria per inducció
En el supòsit que s’aconselli la simulació d’un delicte presentant la corresponent denúncia, es podria incórrer en la comissió, en grau de coautoria, per inducció al delicte (art.
28 del CP), d’un delicte de simulació
de delicte (art. 457 del CP). Seria el
cas de denunciar un furt quan ha
estat una pèrdua, o denunciar robatoris amb violència i/o intimidació
quan en realitat ha estat un furt.

ASPECTES NORMATIUS

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

3. ASPECTES NORMATIUS

Xarxa de col·laboració
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.

L’ Àrea Central de Medi Ambient: 25è aniversari

L

’Àrea Central de Medi Ambient
(ACME) és l’àrea de la Policia
de la Generalitat-Mossos d’Esquadra (PG-ME) especialitzada en la
investigació penal dels delictes contra el medi ambient que presta servei
a tota Catalunya, amb seu al Complex Central de la PG-ME a Sabadell
(Barcelona).

Qui forma l’ACME?

A nivell regional es coordina amb les
nou Unitats Regionals de Medi Ambient (URMA), les quals treballen el
vessant de les infraccions administratives i en aquells casos que poden
esdevenir de caire penal i, llavors, es
deriven a l’ACME.

A banda de la seva funció d’investigació de delictes contra el medi ambient, també duen a terme altres
tasques com impartir docència en
diversos cursos relacionats amb el
medi ambient, col·laborar amb altres
unitats de dins i fora del cos, assessorar en totes aquelles qüestions que
els són consultades, etc.

L’ACME actualment està estructurada en tres unitats ben diferenciades:

 Natural
La Unitat Central d’Investigació en
Medi Natural se centra en l’ordenació del territori, la protecció dels
animals i el tràfic d’espècies protegides.

L’ACME, la formen un total de 23
persones d’entre les quals un inspector, cap de l’àrea, una sergenta en
funcions de sotscap, sis caporals i
quinze mossos i mosses, d’entre els
quals hi ha veterinaris, biòlegs, geòlegs, ambientòlegs, enginyers agrícoles, etc.

Entre d’altres investigacions rellevants, podem esmentar les que es
van dur a terme a la contaminació al
riu Ebre per part d’una empresa química a Flix, la contaminació a les
mines de sal per part d’una altra empresa a Súria o la importació irregular d’animals de companyia des dels
Països de l’Est, per exemple.
Així mateix, la feina diària que conforma el gruix de les actuacions se
centra en investigacions menys mediàtiques, com abocaments de tot

tipus (industrials, agrícoles...), maltractament animal (enverinaments,
lesions...), contaminació atmosfèrica
i/o acústica, construccions il·legals,
enterrament de residus, etc.
25 anys de l’ACME
Amb motiu del 25è aniversari de la
creació de l’ACME, el passat 8 d’octubre va tenir lloc al Complex Central
la primera Jornada Policial de Medi
Ambient.
El director general de la Policia, Albert Batlle, va inaugurar l’acte en el
qual es va projectar un vídeo commemoratiu, es va dur a terme una
taula rodona i quatre ponències impartides per destacats membres de
la judicatura així com del món acadèmic en què es van tractar diverses
qüestions com l’evolució legislativa
que ha experimentat aquest camp, el
disseny de polítiques ambientals o
les problemàtiques detectades i el
nivell de conscienciació de la societat
actual, entre d’altres.
També hi va haver un espai per al
reconeixement als membres de l’ACME per la seva trajectòria al llarg de
tots aquest anys. Finalment, l’honorable conseller d’Interior, Jordi Jané,
va cloure la Jornada.

 Industrial
La Unitat Central d’Investigació en
Medi Industrial tracta tot tipus de
contaminació industrial.

 Anàlisi i Coordinació
La Unitat Central d’Anàlisi i Coordinació se centra en l’estudi i l’elaboració de la informació i la coordinació
amb les URMA.

Veure altres imatges de l’ACME
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4. CONEIX LA PG-ME

E

l passat 7 d’octubre es va
complir el 30è aniversari de la
segona promoció d’accés al
cos de Mossos d’Esquadra, la primera en la qual podien accedir les dones.

Informació limitada Nivell 2 (instrucció 8/2005)

Un total de 9.759 persones van presentar la sol·licitud per poder optar a
una de les 245 places convocades.
Després del procés de selecció corresponent, 194 homes i 43 dones
van superar les proves i van ser nomenats agents del cos de Mossos
d’Esquadra.
A l’acte va assistir el conseller d’Interior, Jordi Jané, el director general de
la Policia, Albert Batlle i el comissari
en cap del cos de Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero.
En aquesta ocasió, els assistents
van fer la tradicional tirada de gorra
que es fa en el lliurament de diplomes de totes les promocions d’aspirants a Mossos d’Esquadra, ja que
en el seu dia aquest acte no es va
poder fer.

Celebració del 30è aniversari de la 2a promoció dels Mossos d’Esquadra

LA IMATGE

ANNEX

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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Xarxa de col·laboració
Annex documentació - imatges ACME

Tornar a l'article
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