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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. COMUNICATS D’INTERÈS
1.1 Estafa per manipulació del codi de barres de l’etiquetatge

D

’acord amb la dinàmica de
col·laboració recíproca entre el sector de la seguretat
privada i la seguretat pública, recollim la informació que ens ha fet
arribar el departament de seguretat
d’una cadena de distribució. Es
tracta d’una modalitat d’estafa que
s’ha detectat als supermercats d’aquesta cadena consistent en la
manipulació del codi de barres dels
productes a l’hora de fer el pagament.

L’autor procura que la diferència
entre el preu real de la compra i el
manipulat no superi els 400€, per
tenir menys càstig penal en cas de
ser sorprès.

Prevenció
Per prevenir aquest tipus d'actuacions, és molt important, d'una banda, la difusió i formació interna als
empleats sobre els modus operandi
més habituals, així com seguir al
peu de la lletra els protocols definits

per les empreses, com, per exemple, col·locar tot el gènere sobre la
cinta transportadora de la caixa i
anar observant la pantalla de la
TPV a mesura que es gravi el producte.
Segons el departament de seguretat que ha facilitat aquesta informació, es té constància que aquesta
persona es mou per tota la costa
mediterrània, especialment per Catalunya i la Comunitat Valenciana, i
es dedica únicament als establiments comercials d'alimentació.

Mètode
L’autor accedeix a l’establiment i
s’adreça a la zona de passadissos
dels licors i/o begudes energètiques, en pren nota dels preus i els
anota en una llibreta.
Posteriorment, es dirigeix al seu
vehicle, que té estacionat a l'aparcament de l'establiment, i prepara
el codi de barres per a cometre
l'estafa.
Quan torna a l’establiment, omple
un o dos carrets de packs de begudes i caixes de licors i col·loca el
codi de barres preparat en un dels
packs. Aquest codi de barres correspondria a un producte molt similar però de preu significativament
inferior.
Quan arriba a la caixa, l’autor ofereix a la caixera el pack amb el codi
canviat i li indica la quantitat de
packs que porta. La caixera passa
el codi de barres pel lector i multiplica el preu pel nombre de packs que
li han indicat. La diferència entre el
preu real de la compra i el manipulat constitueix la quantitat estafada.
Amb aquesta metodologia, el que
apareix a la pantalla del terminal
punt de venda (TPV) de la caixera
no és el producte real sinó un de
molt similar, però més barat.
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1.2 Furtadors de begudes alcohòliques a comerços de venda a l’engròs

D

urant el mes d’octubre es
van detenir dos autors de
diversos furts a grans superfícies comercials. Aquests autors estaven especialitzats a sostreure grans quantitats de begudes
alcohòliques. Habitualment omplien
el carro de les ampolles que volien
sostreure i marxaven, o bé per la
porta principal o bé per la porta
d’emergència. Sempre tenien un
vehicle estacionat a punt per carregar-hi el material i fugir ràpidament.
Es creu que aquests havien estat
els autors de furts d’aquestes característiques a diverses localitats
del nostre territori.
Cal tenir present que en algunes
ocasions s’ha detectat com els autors havien buidat els prestatges de
begudes alcohòliques i després
retornaven al seu lloc les caixes, ja
buides. Així aconseguien retardar el
temps de detecció del furt i es dificultava així la feina dels responsables i treballadors de l’establiment.
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1.3 Localització d’una clau mestra per obrir dispensadors

A

principis del mes d’octubre,
una dotació de la Policia de
la Generalitat–Mossos d’Esquadra (PG-ME) de Tarragona va
portar a terme una actuació que pot
ser d'interès per als professionals
de la seguretat privada.
Els agents es trobaven als afores
de la ciutat, en una zona de descampats utilitzada com a aparcament, fent vigilància i prevenció de
robatoris d’interior de vehicle, quan
van veure tres persones amb gorres i motxilles a l'esquena que, al
veure la patrulla, van marxar del
lloc, per la qual cosa se les va identificar i se’ls va practicar un escorcoll, el resultat del qual va ser la
localització del material següent:

evitar la possible comissió d'un
il·lícit penal. Posteriorment es va
poder saber que es tractava d’una
clau que serviria per obrir caixers
ATM.
Es va fer la comprovació a una entitat bancària, on es va poder verificar que es tractava d’una clau com
les que es fan servir per obrir certs
dispensadors de diners. Es va fer la
prova i es va veure com s’obria el
dispensador de diners de l’oficina
visitada. Aquesta clau acostuma a
estar en possessió de les oficines i
dels treballadors que fan el manteniment dels dispensadors.

 Targetes de publicitat de serrallers i reparació d’electrodomèstics.

 Una clau circular amb una guia
plana i la part de davant amb
incisions poc comunes i un mànec de color negre de plàstic amb
la inscripció LG. Semblava una
clau mestra, d’uns disset centímetres de llargada.
Els identificats no van aportar informació sobre la utilitat d’aquesta
clau, per la qual cosa va ser comissada pels agents, per fer gestions i
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1.4 Pistola camuflada en una funda amb aspecte de cartera de pell

E

n edicions anteriors del Butlletí de Seguretat Privada
s’ha fet difusió d’estris i armes diferents, localitzades arran
d’actuacions de policies o per la
recerca i seguiment a internet.
En aquest article, es vol incidir novament en un objecte d’aquest tipus, una funda per a pistola amb
aspecte de bitlleter de pell.
Aquesta funda compta amb una
part oberta que permet l’accés dels
dits al disparador de la pistola camuflada a l’interior, de manera que
es poden disparar un o més trets de
forma ràpida i directament sense
haver d'extreure l’arma de la funda.

Extracció de la funda d’aspecte de bitlleter

Part de la funda amb accés al disparador

Aspecte exterior de la funda

Obertura lateral

Aquest sistema ofereix la possibilitat d’usar l’arma immediatament, i a
més aporta un factor sorpresa pel
fet que, inicialment, no es detecta
que hi hagi una arma i que s’estigui
en disposició de fer-la servir.
Una persona podria simular atendre
el requeriment d’identificar-se i,
aparentment, treure de la butxaca
una cartera que hagi de contenir un
document d’identitat personal.
La funda no és il·legal en si mateixa, sinó que s’utilitza per a amagar
una arma de foc, legal o no.
A fonts obertes d’internet es pot
trobar el vídeo sobre el funcionament de la funda, que poden reproduir clicant la imatge següent:

Obertura complerta per accedir a la pistola

Funda a la butxaca posterior
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2.1 Resolució de 160 casos per falsos revisors de llum i gas

A

gents d’investigació de la
Policia de la Generalitat –
Mossos d’Esquadra (PGME) han resolt, des de febrer de
2014, 160 il·lícits penals comesos
per delinqüents que es feien passar
per falsos revisors o comercials de
gas o llum que, amb l’excusa de dur
a terme falses revisions d’instal·lacions o aconseguir un canvi de
companyia subministradora, aprofitaven per sostreure efectes personals de les víctimes.
Les investigacions van començar a
principis de febrer de 2014, quan es
va detectar un increment de fets
penals en els quals les víctimes,
majoritàriament d’edat avançada,
denunciaven que persones perfectament vestides d’operaris de llum o
gas entraven a casa seva i, mentre
un d´ells entretenia els inquilins,
l’altre passava habitació per habitació amb l’excusa de comprovar els
endolls, fusibles, comptadors, aparells elèctrics, radiadors o escalfadors de gas, i robaven tot allò que
podien, principalment diners i joies.
La investigació va determinar que
es tractava de grups criminals perfectament organitzats, amb molta
experiència prèvia, ja que la majoria
d’ells havien treballat anteriorment
d’operaris de gas o llum a empreses legals, i tenien antecedents
policials per fets similars.
L’àmbit d’actuació d’aquests grups
afectava tota Catalunya. La seva
gran mobilitat els permetia delinquir
un dia a Barcelona i al dia següent
a Tarragona, Lleida o Girona. En
algunes ocasions havien delinquit
fora de Catalunya, fet que dificultava molt la investigació.

en situació econòmica greu o es
faci abusant de les seves circumstàncies personals o de desemparament.

 Robatoris violents: el robatori
violent no era la seva idea principal, però es cometia en aquelles
ocasions en què les persones
s’adonaven que estaven sent
víctimes de l’engany; en el moment d’impedir la comissió del
delicte, les víctimes patien intimidacions o lesions per part dels
delinqüents.

ror les víctimes d’edat avançada i
també que sigui curt el temps transcorregut entre la comissió del fet
delictiu i el reconeixement de la
víctima de l’autor dels fets i no afecti el record que es té de la situació
viscuda.
La realització de les rodes de reconeixement es considera una prova
preconstituïda anterior a la realització del judici oral i, quan és positiva, els reconeixements constitueixen un element de prova molt important per al futur judici.

 Estafes: en algunes ocasions els
autors els obligaven a pagar factures fictícies com a contraprestació per a la realització de revisions fraudulentes.
Les investigacions van donar com a
resultat la imputació d’un total de 43
persones, a 29 de les quals se les
va detenir mentre que les 14 restants estan, actualment, en parador
desconegut pendents de detenció.
De les 29 persones detingudes, 16
han ingressat a presó.

Innovació a la investigació
Una de les innovacions d’aquesta
investigació consisteix en la realització de 74 rodes de reconeixement judicials amb les víctimes hores després de la detenció dels
autors, en el moment que són presentats davant del jutjat de guàrdia.
D’aquesta manera, s’aconsegueix
que els delinqüents no puguin canviar la fisonomia per conduir a l’er-

Consells de seguretat
Des de la PG-ME es recomana que,
en cas de rebre la visita d’un instal·lador de llum o gas, o de rebre
una trucada telefònica on s’informi
d’una propera visita, es truqui al
número de telèfon que surt a les
factures per fer les verificacions
pertinents, mai al número de telèfon
que facilitin. En el cas de voler fer la
revisió, s’ha de demanar un pressupost i no prendre decisions a l’acte.
Si s’acaba deixant entrar l’instal·lador, s’ha de procurar no deixar
-lo sol en cap moment, per minimitzar el risc de ser víctima de furts.
En el cas de ser víctima d’un robatori o de sospitar que la persona
que hi ha al davant no és un instal·lador autoritzat, s’ha de trucar
immediatament al telèfon d’emergències 112 perquè els agents es
desplacin fins al lloc al més aviat
possible.

Els delictes que els agents imputen
a aquestes persones són tres:

 Furts qualificats: es tracta d’una
tipologia de furt agreujat que pot
implicar una pena d’un a tres
anys de presó per cadascun dels
fets provats quan la víctima quedi
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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.

2.2 Desmantellat un grup criminal especialitzat en robatoris amb violència a domicilis d'arreu de l'estat espanyol

A

gents d’investigació de la
Policia de la Generalitat –
Mossos d’Esquadra (PGME), conjuntament amb agents de
la Guàrdia Civil de Castelló i València, van detenir 13 persones, d’edats compreses entre els 22 i els 39
anys.
L’operació Triplet s’inicià amb motiu
d’una investigació que els Mossos
d’Esquadra portaven a terme com a
conseqüència d’un seguit de robatoris violents a l’Ametlla de Mar
(Baix Ebre) durant el mes de setembre d’enguany.
Per la seva banda, la Guàrdia Civil
també tenia coneixement d’altres
fets de les mateixes característiques succeïts a la localitat de Vinaròs (Maestrat) i a altres poblacions
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de la província de València.
Per aquest motiu, els dos cossos
policials van començar una investigació conjunta davant diversos indicis que apuntaven que els robatoris
podien tenir una mateixa autoria.
Els detinguts assaltaven els domicilis en horari nocturn i amb els habitants a l’interior, als quals amenaçaven amb armes blanques i colpejaven violentament amb l’objectiu que els lliuressin els objectes de
valor: joies i diners. En cas de no
obtenir el que volien, s’acarnissaven amb les víctimes.
Un cop obtenien el botí, tancaven
les víctimes en alguna estança de
l’habitatge assaltat i fugien ràpidament.

A aquest grup criminal se’ls atribueix l’autoria de 21 robatoris a domicilis (18 amb violència i intimidació)
comesos a les localitats de l’Ametlla
de Mar (Baix Ebre); l’Olleria, Ontinyent, Alberic, Agullent i Picassent
(València); Vinaròs (Castelló), i Pola
de Siero (Astúries).
La coordinació d’ambdós cossos
va ser essencial per a permetre la
detenció dels 13 integrants del
grup a les províncies de Castelló i
València. Tres d’ells van ser arrestats quan intentaven fugir d’Espanya amb gran quantitat d’objectes
sostrets.
La investigació d’aquest operatiu ha
estat tutelada per jutjats d’instrucció
de Tortosa, Picassent i Ontinyent.

XARXA DE COL·LABORACIÓ BUTLLETÍ 13 DESEMBRE 2015

ACTUACIONS RELLEVANTS DE LA PG-ME

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 de col·laboració

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.

Reforma de la Llei d’enjudiciament criminal (LECr)

E

l passat 6 d'octubre es van
publicar la Llei orgànica
13/2015, de 5 d'octubre, de
modificació de la Llei d'enjudiciament criminal per a l'enfortiment de
les garanties processals i la regulació de les mesures d'investigació
tecnològica, i la Llei 41/2015, de 5
d'octubre, de modificació de la Llei
d'enjudiciament criminal per a l'agilitació de la justícia penal i l'enfortiment de les garanties processals.
Per la seva importància i connexió,
resumim conjuntament els continguts més rellevants d'ambdues normes.

a) la modificació de les regles de
connexitat i la seva aplicació en
determinar la competència dels
tribunals;

nou article 579 bis; noves mesures
d'investigació tecnològica: capítols
V a VII del títol VIII del llibre II de la
LECr).

b) la reforma del règim de remissió
per la policia judicial als jutjats i al
Ministeri Fiscal dels atestats relatius
a delictes sense autor conegut;

 Tota mesura d'intervenció ha de
respondre al principi d'especialitat: l'actuació que es tracti ha de
tenir per objecte l'esclariment
d'un fet punible concret, i es prohibeixen les mesures d'investigació tecnològica de naturalesa
prospectiva.

c) la fixació de terminis màxims per
a la instrucció; i
d) la regulació d'un procediment
monitori penal.

 Les mesures d'investigació tecnològica han de satisfer els principis d'idoneïtat, excepcionalitat,
necessitat i proporcionalitat, la
concurrència de les quals s'ha de
trobar prou justificada en la resolució judicial habilitant.

Contingut de la reforma
1. Novetats introduïdes per la Llei
orgànica 13/2015

Entrada en vigor
La Llei orgànica 13/2015 va entrar
en vigor el 6 desembre passat a
excepció de les modificacions introduïdes als articles 118, 509, 520,
520 ter i 527 de la LECr per als
apartats u, tres, quatre, cinc i sis de
l'article únic, que ho van fer l'1 de
novembre de 2015 (DF 4a).
La Llei 41/2015 també entrà en
vigor el 6 de desembre (DF 4a).

Objecte
La Llei orgànica 13/2015 pretén
l'enfortiment dels drets processals
de conformitat amb les exigències
del Dret de la Unió Europea i la
regulació de les mesures d'investigació tecnològica en l'àmbit dels
drets a la intimitat, al secret de les
comunicacions i a la protecció de
dades personals garantits per la
Constitució espanyola.

1.1 Transposa en l'ordenament
intern la Directiva 2013/48/UE del
Parlament Europeu i del Consell,
de 22 d'octubre de 2013, sobre el
dret a l'assistència de lletrat en els
processos penals i en els procediments relatius a l'ordre de detenció
europea, i sobre el dret que s'informi a un tercer en el moment de la
privació de llibertat i a comunicarse amb tercers i amb autoritats
consulars durant la privació de
llibertat (modificació dels articles
118, 509, 520 i 527 de la LECr i
nou article 520 ter).
1.2 Adapta la legislació a les formes de delinqüència lligades a l'ús
de
les
noves
tecnologies
(modificació de l'article 579 LECr i

 S'autoritza la intervenció i registre de les comunicacions de qualsevol classe que es realitzin a
través del telèfon o de qualsevol
altre mitjà o sistema de comunicació telemàtica, lògica o virtual.
Però és el jutge, ponderant la
gravetat del fet que està sent
objecte d'investigació, el que ha
de determinar l'abast de la ingerència de l'Estat en les comunicacions particulars; per tant, la resolució habilitant ha de concretar
l'àmbit objectiu i subjectiu de la
mesura.

 La sol·licitud policial d'intervenció
ha d'estar motivada suficientment.

 S'estableix un termini de tres

La Llei 41/2015 pretén implantar
certes mesures que, sense necessitat de llei orgànica, permetin evitar
dilacions innecessàries en el procés, sense minva dels drets de les
parts:
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mesos com a durada màxima
inicial de la intervenció, termini
que és susceptible d'ampliació i
pròrroga, prèvia petició raonada
per períodes successius d'igual
durada, fins a un màxim temporal
de divuit mesos, sempre que
subsisteixin les causes que van
motivar-la.
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Reforma de la LECrim (Continuació)
 Per assegurar l'autenticitat i integritat dels suports posats a disposició del jutge, s'imposa la utilització d'un sistema de segellament o
signatura electrònica que garanteixi la informació bolcada des del
sistema central.

 No hi ha autoritzacions de captació i enregistrament de converses
orals de caràcter general o indiscriminades: aquesta mesura només es pot acordar per a trobades concretes que vagi a mantenir l'investigat, i s’ha d’identificar
amb precisió el lloc o les dependències sotmesos a vigilància.

 Es regula la utilització de dispositius tècnics de seguiment i localització i l'enregistrament de la
imatge en espais públics sense
necessitat d'autorització judicial,
en la mesura que no es produeixi
afectació a cap dels drets fonamentals de l'article 18 de la CE.

 Es regula el registre de dispositius informàtics d'emmagatzemament massiu i el registre remot
d'equips informàtics.

 Es preveu la possibilitat que els
agents encoberts puguin obtenir
imatges i gravar converses, sempre que demanin específicament
una autorització judicial per a
això; i es regula la figura de l'agent encobert informàtic, que
requereix autorització judicial per
actuar en canals tancats de comunicació (ja que als canals
oberts, per la seva pròpia naturalesa, no és necessària) i que, al
seu torn, requereix una autorització especial (sigui en la mateixa
resolució judicial, amb motivació
separada i suficient, sigui en una
altra diferent) per intercanviar o
enviar arxius il·lícits per raó del
seu contingut en el curs d'una
investigació.

lar, eliminant determinades expressions usades de manera indiscriminada en la llei sense rigor conceptual: així, "investigat" serveix per a
identificar la persona sotmesa a
investigació per la seva relació amb
un delicte, mentre que amb el terme
"encausat" es designa, de manera
general, aquell a qui l'autoritat judicial, una vegada conclosa la instrucció de la causa, imputa formalment haver participat en la comissió
d'un fet delictiu concret.

2. Novetats introduïdes per la Llei
41/2015
2.1 Reforma de les regles de connexitat

 A fi d'evitar l'automatisme en
l'acumulació de causes, l'acumulació per connexió només té sentit si es presenten certes circumstàncies taxades que s'expressen
a l'article 17.1 i 2 de la LECr,
quan el coneixement dels assumptes separadament no resulti
més aconsellable.

 La simple analogia o relació entre
si no constitueix una causa de
connexió i només es justifica l'acumulació quan, a instàncies del
Ministeri Fiscal, en la seva condició de defensor de la legalitat i de
l'interès públic, el jutge ho consideri més convenient per a l'esclariment dels fets i la determinació
de les responsabilitats procedents, llevat que comporti excessiva complexitat o dilació per al

procés, i sempre que amb això
no s'alteri la competència.
2.2 Atestats policials sense autor
conegut: per garantir-ne un control
judicial adequat, n'hi ha prou que la
policia judicial conservi els esmentats
atestats, a disposició de jutges i fiscals.
2.3 Terminis per a finalitzar la instrucció: Se substitueix l'inoperant
termini d'un mes de l'article 324 de la
LECr per nous terminis, el transcurs
dels quals sí que provoca conseqüències processals. Els assumptes
senzills tenen un termini de sis mesos, mentre que la instrucció dels
complexos és de 18 mesos prorrogables fins a un altre termini màxim
similar.
2.4 S'estableix el procés per acceptació de decret, procediment monitori
penal que permet la conversió de la
proposta sancionadora realitzada pel
Ministeri Fiscal en sentència ferma
quan es compleixen els requisits
objectius i subjectius previstos i l'encausat hi dóna la conformitat, amb la
preceptiva assistència lletrada.
2.5 S'estableix un procés de decomís
autònom que permeti la privació de
la titularitat dels béns procedents del
delicte malgrat que l'autor no pugui
ser jutjat.
2.6 Generalització de la segona instància en el procés penal: s'estableix
la mateixa regulació actualment prevista per a l'apel·lació de les sentències dictades pels jutjats penals en el
procés abreujat, si bé adaptant-la a
les exigències tant constitucionals
com europees. Es completa la regulació del recurs d'apel·lació amb no-

1.3 S'adapta el llenguatge de la
LECr als temps actuals, en particuPàgina 10
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Reforma de la LECrim (Continuació)
ves previsions legals relatives a l'error en la valoració de la prova com a
fonament del recurs i al contingut de
la sentència que l'òrgan ad quem pot
dictar en tals circumstàncies.
2.7 Reforma del recurs de cassació:
a) Es generalitza el recurs de cassació per infracció de llei, es delimita al motiu primer de l'article 849 i
reserva la resta dels motius per als
delictes de major gravetat.
b) S'exclouen del recurs de cassació les sentències que no siguin
definitives, és a dir, aquelles que es
limiten a declarar la nul·litat de les
resolucions recaigudes en primera
instància.
c) S'institueix la possibilitat que el
recurs pugui ser no admès a tràmit
mitjançant
providència
«succintament motivada» per unanimitat dels components de la sala
quan manqui d'interès cassacional,
tot i que exclusivament quan es
tracti de recursos interposats contra
sentències dictades per les audiències provincials o la Sala Penal de
l'Audiència Nacional.
2.8 Curs legal de compliment de les
sentències dictades pel Tribunal
Europeu de Drets Humans: es reformen els motius del recurs de
revisió.
Si cliqueu la imatge següent podeu
veure la resta de modificacions que
han experimentat els articles de la
LECr.

Així mateix, creiem oportú destacar l’art. 520 dels drets que assisteixen la persona detinguda.

ons entre lletrat i detingut tenen
caràcter confidencial.

 Pot entrevistar-se reservadament
abans de la declaració policial.

Nou article 520 de la LECr
De forma resumida, queda de la
manera següent:
a) Dret a guardar silenci, a no declarar si no vol, a no contestar alguna/es de les preguntes que se li
formulin, o a manifestar que només
declararà davant el jutge. (Sense
canvis)
b) Dret a no declarar contra si mateix i a no confessar-se culpable.
(Sense canvis)

 El lletrat pot informar el detingut
de les conseqüències de la prestació o denegació del consentiment a la pràctica de diligències.

 El lletrat ha d’intervenir en les
diligències de declaració del detingut, en les diligències de reconeixement de què sigui objecte i
en la de reconstrucció dels fets
en què participi.

 Es manté la possibilitat de renúncia per delictes contra la seguretat del trànsit, però afegeix «que
se li ha de facilitar informació
clara i comprensible del contingut
i de les conseqüències de la renúncia, la qual pot ser revocada
en qualsevol moment».

c) Dret a designar advocat i a ser
assistit sense demora injustificada.
En cas que, per la llunyania geogràfica, no sigui possible d’immediat
l’assistència de lletrat, s’ha de facilitar al detingut comunicació telefònica o per videoconferència amb
aquell, llevat que aquesta comunicació sigui impossible.
Novetats:

 Ha de ser sense demora injustificada.

 La possibilitat de comunicació
telefònica amb el lletrat es condiciona a casos d’impossibilitat
d’assistència immediata per llunyania geogràfica.

 No es tracta d’un dret sistemàtic.
 Només s’ha d’atendre en aquells
casos en què sigui impossible
l’assistència lletrada de l’advocat
designat per llunyania geogràfica.

Regulació del contingut
questa assistència:

d’a-

 Canvi en el termini de què disposa el lletrat per acudir a comissaria.
Pàgina 11

 S’estableix que les comunicaci-

d) Dret a accedir als elements de
les actuacions que siguin essencials per impugnar la legalitat de la
detenció.
Informació que integra aquest
dret:

 Lloc, data i hora de la detenció
 Lloc, data i hora de la comissió
del delicte

 Identificació del fet delictiu i breu
resum dels fets

 Indicis molt genèrics dels quals
es dedueix la participació del
detingut
e) Dret que es posi en coneixement
del familiar o persona que desitgi,
sense demora injustificada, la seva
privació de llibertat i el lloc de custòdia en què es trobi en cada moment. Els estrangers tenen dret que
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Reforma de la LECrim (Continuació)
les circumstàncies anteriors es comuniquin a l’oficina consular del seu
país.
Novetats:

 El dret de comunicació al familiar
o persona que desitgi ha de ser
sense demora injustificada.
f) Dret a comunicar-se telefònicament, sense demora injustificada, amb un tercer de la seva
elecció. Aquesta comunicació
s’ha de fer en presència d’un
funcionari de policia o, si escau,
del funcionari que designin el
jutge o el fiscal.

g) Dret a ser visitat per les autoritats consulars del seu país, a comunicar-s’hi i a mantenir-hi correspondència. (És un dret nou)
h) Dret a ser assistit gratuïtament
per un intèrpret quan es tracti d’estranger que no comprengui o no
parli el castellà, o la llengua oficial
de l’actuació de què es tracti, o de
persones sordes o amb discapacitats auditives, així com d’altres persones amb dificultats del llenguatge.
Novetats:

 S’incorpora la llengua oficial de

s’ha de comunicar el fet de la
detenció i el lloc de custòdia.

 Respecte als detinguts amb la
capacitat modificada judicialment,
s’estableix que la informació prevista a l’article 520.2 s’ha de comunicar a qui exerceix la tutela o
guarda de fet.

Normes adreçades als policies
en relació amb els drets del detingut

 Vetllar pels drets constitucionals
a l’honor, la intimitat i la imatge
dels detinguts, amb respecte al
dret a la llibertat d’informació.

les actuacions (català)

Novetats:

 S’incorpora el llenguatge de sig-

 És un dret nou.

nes

Excepcions a aquest dret, sens
perjudici d’allò que disposa l‘article
527 de la LECr:

 Que

concorrin circumstàncies
que puguin posar en perill la vida,
llibertat o integritat física d’una
persona.

 Evitar comprometre de manera
greu el procés (supòsits de l’article 509 de la LECr).

 La incomunicació l’ha d’acordar
el jutge mitjançant interlocutòria
motivada exposant les raons que
la justifiquen.

 Reflectir en l’atestat el lloc i l’hora

i) Dret a ser reconegut pel metge
forense o el seu substitut legal.
(Sense canvis)

de la detenció i de la posada a
disposició de l’autoritat judicial,
o en llibertat.

j) Dret a sol·licitar assistència gratuïta, procediment per fer-ho i condicions per obtenir-la. (És un dret nou)

 Informar-lo del termini màxim

Altres novetats:

 Respecte als detinguts menors
d’edat s’afegeix que, en cas de
conflicte d’interessos amb qui
exerceix la pàtria potestat, tutela
o guarda de fet, se li ha de nomenar un defensor judicial, a qui

legal de durada de la detenció i
del procediment per impugnar la
legalitat de la detenció.

 Lliurar-li una còpia de la declaració escrita de drets.

 La informació de drets s’ha de fer

 Si ho demana la policia, s’entenen acordades per un termini de
24 hores, dintre del qual el jutge
s’ha de pronunciar.

 Aquesta privació també es pot
estendre a:

 dret a designar advocat de la
seva confiança

 dret a entrevistar-s’hi reservadament
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4.1 10è aniversari del desplegament dels Mossos a la Regió Policial Metropolitana Barcelona

E

l 4 de novembre va tenir lloc
a l'auditori de l'ONCE de
Barcelona l'acte de commemoració del 10è aniversari de la
Regió Policial Metropolitana Barcelona (RPMB).
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L'acte va ser inaugurat pel director
general de la Policia, Albert Batlle,
que va qualificar de “balanç positiu i
de mirada cap endavant aquests
deu anys”.
En el seu parlament, el comissari
Joan Carles Molinero, cap de la
RPMB, va posar en valor l'activitat
d'aquests 10 anys i va destacar
algunes dades, com 1.700.000 incidents gestionats, 72.000 contactes
amb la comunitat i 17.400 operacions amb la Guàrdia Urbana de Barcelona.

transparència
comptes”.

La cloenda va ser a càrrec del comissari en cap, Josep Lluís Trapero, que va destacar que “de cara al
futur, tenim grans avantatges per la
crítica ferotge que hem rebut, que
ens ha permès ser un model de

El conseller d'Interior, Jordi Jané,
va acabar el seu discurs recordant
tres paraules: si us plau, gràcies i
perdó. “Si us plau, perquè davant
del menyspreu que de vegades
pateix el cos demanem respecte,
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i

de

rendició

de

gràcies als mossos per fer-ho possible i perdó per les equivocacions i
errades que haguem pogut tenir i que
assumim”.
Amb motiu d'aquesta celebració es
van preparar deu vídeos amb el títol
'10 anys, 10 vídeos' en què s'explicava el què i el com del desplegament.
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4. ALTRES INFORMACIONS
4.2 100.000 seguidors a Facebook

L

a pàgina de Facebook de la
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) ha
arribat recentment als 100.000 seguidors. Per tant, es consolida com una
eina d’informació i col·laboració amb
els ciutadans que té per objectiu millorar la seguretat pública a partir de
la proximitat i la vocació de servei.
La presència de la PG-ME a les xarxes socials va néixer amb la voluntat
d’utilitzar les noves tecnologies com
a mitjà de comunicació bidireccional
amb el ciutadà. Així mateix, s’ha de
tenir en compte que gairebé la meitat
de la població catalana està present
a les xarxes socials i que és important que la policia sigui on són els
ciutadans, a fi d’ajudar si se la requereix.
El perfil de Facebook es va obrir el
febrer de 2011 i, inicialment, difonia
notes de premsa relacionades amb
actuacions policials i informacions
sobre convocatòries d’ingrés al cos.
A partir del desembre del mateix any,
amb la voluntat de crear una comunitat, es va impulsar una estratègia
dinamitzadora per oferir al ciutadà
més obertura i major coneixement de
l’organització, tractant-lo de tu a tu,
responent les qüestions plantejades i
recollint els suggeriments.
Per consegüent, el ciutadà, com a
destinatari i un dels creadors dels
continguts publicats, esdevé la peça
clau en l’èxit de la pàgina i el gran
aliat per millorar la seguretat; i també
es posa de relleu que més coneixement mutu significa més confiança i
major complicitat. Així mateix, la policia esdevé un membre més dins
d’aquesta comunitat, més enllà de
ser el gestor/moderador de la pàgina.
L’estratègia comunicativa s’ha basat
en la publicació d’informacions properes amb un llenguatge informal,
amb imatges destacades i explicant
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anècdotes i notícies curioses que re Youtube
flecteixen la cara més humana i soliwww.youtube.com/user/
dària dels policies. Uns continguts que
mossoscatalunya
tenen una gran acceptació per part
dels usuaris i que aporten un valor
Twitter, amb 56.497 seguidors, i Faafegit a part de la mateixa tasca policicebook són els dos canals que conal.
centren la major activitat, mentre que
Així doncs, els continguts s’han viralit- els altres tres canals actuen com a
zat de forma progressiva gràcies a la repositoris: Flickr, de fotografies;
implicació ferma i decidida dels segui- Slideshare, de presentacions i tredors del perfil, amb les seves reacci- balls, i Youtube, de vídeos.
ons via comentaris, comparticions o
fent “M’agrada”.
D’altra banda, l’escolta activa de la
xarxa i del ciutadà definiran l’estratègia futura de la pàgina de Facebook
dels Mossos d’Esquadra, sempre
mantenint els valors que defineixen
una policia moderna al servei de la
ciutadania.
Actualment, Mossos té presència a les
xarxes socials següents:

 Twitter
@mossoscat

 Facebook
www.facebook.com/mossoscat

 Flickr
www.flickr.com/photos/mossoscat

 Slideshare
www.slideshare.net/mossoscat
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5. CONEIX LA PG-ME
Les unitats d’investigació d’accidents i els Grups de Recerca i Documentació

C

ada any es produeixen accidents de trànsit en què algun
dels implicats no s’atura o bé
fuig, tot i que la incidència és relativament baixa en relació al volum
d’accidents.

cants de vehicles, orientant la investigació a la identificació del model i
marca del vehicle. A nivell regional
es constitueixen en les unitats d’investigació d’accidents i en els Grups
de Recerca i Documentació (GRD).

La Policia de la Generalitat - Mossos
d’Esquadra disposa d’agents especialistes en l’àmbit de l’automòbil que
realitzen l’estudi minuciós dels elements recollits en el lloc dels fets,
amb contacte directe amb els fabri-

Totes les peces d’un vehicle vénen
marcades per la seva referència i
data de fabricació, i part tant, es pot
arribar a determinar o acotar els models concrets.
A partir de la identificació de la mar-

ca i model, s’inicia la recerca dels
possibles titulars de vehicles de similars característiques i el seu lloc de
residència o lloc de treball.
Un cop es disposa d’un llistat de possibles candidats, es tracta d’inspeccionar els vehicles de forma individual i
prioritzar els candidats que puguin
coincidir més amb informacions rellevants.
Finalment, la coherència de les hipòtesis i contrast dels elements esdevé
clau per a la comprovació de l’autoria
dels fets.
En el decurs dels darrers anys, els
agents del GRD han resolt quasi la
totalitat dels accidents amb resultat
de persona morta o ferida greu en
què el conductor ha fugit del lloc sense socórrer les víctimes.

Referències identificado-
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Informació limitada Nivell 2 (instrucció 8/2005)

Aquest mes celebrem el primer
aniversari d’aquesta publicació.
Avui es pot afirmar amb ple
convenciment que aquesta
iniciativa ha esdevingut una
realitat i es fa un balanç positiu de la feina feta.
Volem destacar la vostra participació i les aportacions que ens
heu fet arribar, imprescindibles
per a donar forma a aquest
projecte comú, fer-lo créixer i
millorar-lo dia rere dia.
Aprofitem l’ocasió doncs, per
desitjar-vos a tots un Bon Nadal
i un feliç any 2016, amb l’esperança de poder continuar
construint conjuntament aquest
camí iniciat avui fa un any.
mossos d’esquadra

LA IMATGE

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.

Annex - Reforma de la Llei d’Enjudiciament Criminal
Reforma de la LECrim
Estructura de la reforma
1. La Llei orgànica 13/2015 consta
d'un article únic pel qual es modifiquen els preceptes de la
LECr següents:

 Article 118 («1. Tota persona a
qui s'atribueixi un fet punible pot
exercitar el dret de defensa...»)
(La modificació d'aquest article
ha entrat en vigor l'1 de novembre de 2015, DF 4a)

 S'afegeixen dos nous apartats
6 i 7 a l'article 282 bis («6. El
jutge d'instrucció pot autoritzar a
funcionaris de la policia judicial
per actuar sota identitat suposada en comunicacions mantingudes en canals tancats de comunicació...»).

 Queden derogats els articles
387 i 395 (disposició derogatòria
única).

 Es modifiquen els apartats 1 i
2 i s'introdueix un nou apartat
4 a l'article 509 («1. El jutge
d'instrucció o tribunal pot acordar
excepcionalment la detenció o
presó incomunicades quan es
presenti alguna de les circumstàncies següents:...») (La modificació d'aquest article ha entrat
en vigor l'1 de novembre de
2015, DF 4a)

 Es fa nova redacció dels apar-

ter (Als detinguts en espais marins per la presumpta comissió
dels delictes previstos a l'article
23.4.d) de la Llei orgànica 6/1985,
d'1 de juliol, del poder judicial,
se’ls apliquen els drets reconeguts en aquest capítol...»). (La
modificació d'aquest article ha
entrat en vigor l'1 de novembre de
2015, DF 4a)

 Els articles 579 a 588 s'agrupen

 Es modifica l'article 527 («1. En

 Es crea un nou article 579 bis

els supòsits de l'article 509, el
detingut o pres pot ser privat dels
drets següents si així ho justifiquen les circumstàncies del
cas:...»). (La modificació d'aquest
article ha entrat en vigor l'1 de
novembre de 2015, DF 4a)

(Utilització de la informació
obtinguda en un procediment
diferent i descobriments casuals).

 Es modifica la rúbrica del títol
VIII del llibre II, que queda redactat: «Títol VIII. De les mesures
d'investigació limitadores dels
drets reconeguts a l'article 18
de la Constitució».

 Els articles 545 a 572 s'agrupen
en un nou capítol I del títol VIII del
llibre II, la rúbrica del qual queda
«Capítol I. De l'entrada i escorcoll en lloc tancat».

 Els articles 573 a 578 s'agrupen
en un nou capítol II del títol VIII
del llibre II, la rúbrica del qual queda: «Capítol II. Del registre de
llibres i papers».

tats 1, 2, 3, 4, 5, 6 de l'article
520 i s'introdueixen nous apartats 2 bis, 7 i 8 en aquest mateix
precepte («1. La detenció i la
presó provisional s'han de practicar en la forma que menys perjudiqui el detingut o pres en la
seva persona, reputació i patrimoni...»). (La modificació d'aquest article ha entrat en vigor l'1
de novembre de 2015, DF 4a)

en un nou capítol III del títol VIII
del llibre II, la rúbrica del qual
queda: «Capítol III. De la detenció i obertura de la correspondència escrita i telegràfica».
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 Es modifica l'article 579 (De la
correspondència escrita o telegràfica).

 Es crea en el títol VIII del llibre
II un nou capítol IV amb la rúbrica i contingut següents: Capítol
IV. Disposicions comunes a la
intercepció de les comunicacions telefòniques i telemàtiques,
la captació i enregistrament de
comunicacions orals mitjançant la utilització de dispositius electrònics, la utilització
de dispositius tècnics de seguiment, localització i captació
de la imatge, el registre de
dispositius d'emmagatzematge massiu d'informació i els
registres remots sobre equips
informàtics, articles 588 bis a
(Principis rectors) a 588 bis k
(Destrucció dels registres).

 Es crea en el títol VIII del llibre
II un nou capítol V amb la rúbrica

 S'introdueix un nou article 520
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Annex - Reforma de la Llei d’Enjudiciament Criminal
Reforma de la LECrim (continuació)
i contingut següents: Capítol V.
La intercepció de les comunicacions telefòniques i telemàtiques.
Secció 1a. Disposicions generals,
articles 588 ter a (pressupostos) a
588 ter i (accés de les parts als
enregistraments).
Secció 2a. Incorporació al procés
de dades electròniques de tràfic o
associats, article 588 ter j (dades
que consten en arxius automatitzats dels prestadors de serveis).
Secció 3a. Accés a les dades necessàries per a la identificació d'usuaris, terminals i dispositius de
connectivitat, articles 588 ter k
(identificació mitjançant número IP)
a 588 ter m (identificació de titulars
o terminals o dispositius de connectivitat).

 S'incorpora en el títol VIII del
llibre II un nou capítol VI amb la
rúbrica i contingut següents:
Capítol VI. Captació i enregistrament de comunicacions
orals mitjançant la utilització de
dispositius electrònics, articles
588 quater a (enregistrament de
les comunicacions orals directes)
a 588 quater e (cessament).

 S'afegeix en el títol VIII del llibre
II un nou capítol VII amb la rúbrica i contingut següents: Capítol
VII. Utilització de dispositius
tècnics de captació de la imatge, de seguiment i de localització, articles 588 quinquies a
(captació d'imatges en llocs o
espais públics) a 588 quinquies c
(durada de la mesura).

 Es crea en el títol III del llibre II
un nou capítol VIII amb la rúbrica
i contingut següents: Capítol
VIII. Registre de dispositius
d'emmagatzematge
massiu
d'informació, articles 588 sexies
a (necessitat de motivació individualitzada) a 588 sexies c
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(autorització judicial).

 S'incorpora en el títol VIII del
llibre II un nou capítol IX, amb la
rúbrica i contingut següents: Capítol IX. Registres remots sobre
equips informàtics, articles 588
septies a (pressupòsits) a 588
septies c (durada).

practicat, llevat dels supòsits de
força major i en el previst a l'apartat 2 de l'article 284.»).

 Es crea en el títol VIII del llibre II
un nou capítol X amb la rúbrica i
contingut següents: Capítol X.
Mesures d'assegurament, article
588 octies (ordre de conservació
de dades).

 Es modifica l'apartat 1 de l'article 967 ("1. En les citacions que
s'efectuïn al denunciant, a l'ofès o
perjudicat i a l'investigat per a la
celebració del judici, se'ls ha d’informar que poden ser assistits per
advocat si ho desitgen... ").

2. La Llei 41/2015 consta d'un article únic pel qual es modifiquen
els preceptes següents de la
LECr:

 Es modifica l'apartat 3 de l'arti-

 Se suprimeix l'article 300.
 Es modifica l'article 324 («1.
Les diligències d'instrucció s’han
de practicar durant el termini
màxim de 6 mesos des de la
data de la interlocutòria d'incoació del sumari o de les diligències prèvies…»).

 S'afegeix un paràgraf tercer en
l'apartat 2 de l'article 790
(«Quan l'acusació al·legui error
en la valoració de la prova per
demanar l'anul·lació de la sentència absolutòria o l'agreujament de la condemnatòria, cal
que es justifiqui la insuficiència o
la falta de racionalitat...»).

cle 14 ("3. Per al coneixement i
sentència de les causes per delictes als quals la Llei assenyali pena privativa de llibertat de durada
no superior a cinc anys o pena de
multa qualsevol que sigui la seva
quantia, o qualssevol altres ... ").

 Es modifica l'article 792 («1.

 Article 17 (Delictes connexos)

 S'introdueix al llibre IV un nou

 Article 284 («1. Immediatament
que els funcionaris de la policia
judicial tinguin coneixement d'un
delicte públic...»).

 Primer paràgraf de l'article 295
(«En cap cas els funcionaris de
policia judicial no poden deixar
transcórrer més de vint-i-quatre
hores sense donar coneixement a
l'autoritat judicial o al Ministeri
Fiscal de les diligències que hagin

La sentència d'apel·lació s’ha de
dictar dins dels cinc dies següents a la vista oral, o dins dels
deu dies següents a la recepció
de les actuacions per l'Audiència...»).
títol III bis. Procés per acceptació de decret, articles 803 bis a
(Requisits del procés per acceptació de decret) a 803 bis j
(ineficàcia del decret de proposta
de pena).

 S'introdueix al llibre IV un nou
títol III ter. De la intervenció de
tercers afectats pel decomís i
del procediment de decomís
autònom, amb el contingut següent:
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Annex - Reforma de la Llei d’Enjudiciament Criminal
Reforma de la LECrim (continuació)
Capítol I. De la intervenció en el
procés penal dels tercers que
puguin resultar afectats pel decomís, articles 803 ter a (resolució
judicial de crida al procés) a 803
ter d (incompareixença del tercer
afectat pel decomís).

 S'addiciona un nou paràgraf a

Capítol II. Procediment de decomís autònom, articles 803 ter i
(objecte) a 803 ter o (presentació
de nova sol·licitud de decomís).

ció addicional (Oficina de Recuperació i Gestió d'Actius).

 S'introdueix un nou article 846
ter («1. Les interlocutòries que
impliquin l'acabament del procés
per falta de jurisdicció o sobreseïment lliure i les sentències dictades per les audiències provincials o la Sala Penal de l'Audiència Nacional en primera instància
són recurribles en apel·lació...»).

 Es

modifica l'article 847
(«1.Procedeix recurs de cassació:…»).

 Es

modifica l'article 848
(«Poden ser recorregudes en
cassació, únicament per infracció de llei, les interlocutòries per
a les quals la llei autoritzi l'esmentat recurs de manera expressa...»).

 S'addiciona un paràgraf segon
a l'article 889 ("Per denegar l'admissió del recurs és necessari
que l'acord s'adopti per unanimitat...").

 Es modifica l'article 954 («1.
Es pot sol·licitar la revisió de les
sentències fermes en els casos
següents:…»).

 Es modifica l'apartat 1 de l'article 964 («1. En els supòsits
no previstos per l'article 962,
quan la policia judicial tingui notícia d'un fet que presenti els caràcters d'algun delicte lleu...»).

l'article 985 ("L'execució de les
sentències en causes per delicte
correspon al tribunal que hagi
dictat la que sigui ferma.").

 S'incorpora una nova disposi-

3 de la Llei orgànica 6/1985, d'1 de
juliol, del poder judicial.
5. Altres modificacions introduïdes per la Llei 41/2015
Es modifica el paràgraf setè de
l'article 20 de la Llei hipotecària.

 S'incorpora una nova disposi-

Normes transitòries

ció
addicional
(Procediment).

1. La Llei orgànica 13/2015 s'aplica als procediments penals incoats posteriorment a la seva entrada en vigor. S'aplica també a
les diligències policials i fiscals, a
resolucions i a actuacions judicials
que s'acordin després de la seva
entrada en vigor en procediments
penals en tramitació (disposició
transitòria única).

sisena

3. Substitució de termes
Segons l'apartat Vint-i-ú de l'article
únic de la Llei orgànica 13/2015:
Als articles 120, 309 bis, 760, 771,
775, 779, 797, 798 i 967, el substantiu «imputat» se substitueix
per «investigat», en singular o plural segons correspongui.
Als articles 325, 502, 503, 504, 505,
506, 507, 508, 511, 529, 530, 539,
544 ter, 764, 765, 766 i 773, el
substantiu «imputat» se substitueix per «investigat o encausat»,
en singular o plural segons correspongui.
A
l'article
141,
l'expressió
«imputats o processats» se substitueix per «investigats o encausats».
Als articles 762, 780 i 784, el substantiu «imputat» se substitueix per
«encausat», en singular o plural
segons correspongui.
Als articles 503 i 797, l'adjectiu
«imputada» se substitueix per
«investigada».
4. Altres modificacions introduïdes per la Llei orgànica 13/2015:

2. La Llei 41/2015 s'aplica als
procediments penals incoats
posteriorment a la seva entrada
en vigor.
L'article 954 s'aplica també a les
sentències que adquireixin fermesa
després de la seva entrada en vigor.
El supòsit previst en l'apartat 3 de
l'article 954 s'aplica a les sentències del Tribunal Europeu de Drets
Humans que adquireixin fermesa
després de la seva entrada en vigor.
L'article 324 s'aplica als procediments que es trobin en tramitació a
l'entrada en vigor d'aquesta Llei. A
aquests efectes, es considera el
dia d'entrada en vigor com a dia
inicial per al còmput dels terminis
màxims d'instrucció que es fixen en
aquesta Llei (disposició transitòria
única).

Es modifiquen els articles 57.1, 65,
73.3, 82.1, 87.1, 87 ter. 1 i 89 bis. 2 i
Tornar a l'article
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