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1. Evolució del registre policial a l’ABP de Terrassa
En analitzar les dades de registre policial a l’ABP de Terrassa s’observa un augment del
6,71% dels il·lícits penals coneguts durant el període comprès entre el gener de 2008 i el
desembre de 2008 amb el gener de 2009 i el desembre de 2010. Així, es passa dels 11.522
il·lícits penals coneguts durant el període anterior als 12.295 coneguts en el període actual.
Això representa un increment de 773 il·lícits penals.
Per àmbits penals s’observa un increment dels delictes del 4,64% i del 9,37% de les faltes
penals. S’han registrat 301 delictes i 472 faltes penals més respecte del període anterior i es
situen 6.787 i 5.508 respectivament.
Si l’anàlisi es centre en les tipologies delictives, els delictes contra el patrimoni representen
el subconjunt més gran (5.499), amb 326 delictes més durant el període actual, la qual cosa
representa un increment del 6,30%. Així mateix, els delictes contra les persones baixen un
14,38% (22 fets coneguts menys) i es situen en 131.
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Si l’anàlisi de les dades policials es fa respecte la població del municipi la taxa de fets
penals durant el període d’estudi es situa en 52,25 il·lícits penals per 1.000 habitants
contra els 50,07 il·lícits penals per 1.000 habitants del període anterior, la qual cosa
representa un augment del 2,17 fets penals més registrats per la policia .
Distribució de la taxa per cos policial que coneix (període d’estudi):


Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra:

36,49 il·lícits penals



Policia Local:

15,76 il·lícits penals
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Entre les principals tipologies penals a nivell quantitatiu poden ser destacades:
(Dades referents al registre policial de la PG-ME i de les policies locals connectades al Nucli
d’Informació Policial)

•

Increment dels delictes contra el patrimoni
Els delictes contra el patrimoni, amb 5.499 fets registrats, constitueix el principal àmbit
delictiu a nivell quantitatiu. Representant el 81,02% del total de delictes coneguts. Si
aquesta xifra es compara amb els delictes contra el patrimoni coneguts el període anterior
(5.173) significa un increment del 6,30%.

•

Els delictes referents a vehicles constitueixen la principal tipologia de delictes
contra el patrimoni
Els il·lícits penals sobre vehicles (2.344) representen el grup de delictes contra el
patrimoni amb més registre, representant el 42,63% del total d’aquests. S’ha registrat un
increment de 150 fets respecte l’any anterior que significa un creixement del 6,84%. Pel
que fa a les tipologies concretes que formen aquest grup, els robatoris amb força a
interior de vehicle (1.994) creixen un 9,32% (170 fets més) i els robatoris i furt d’ús de
vehicle (350) decreixen un 5,41% (20 fets menys).

•

Increment del registre de faltes penals
El conjunt de faltes penals s’incrementa un 9,37% respecte el període anterior i es situa
en les 5.508 (472 fets més). Aquest creixement ve motivat per l’increment de les faltes
contra el patrimoni del 9,02% (370 fets més situant-se en 4.470 fets coneguts) i l’increment
de les faltes contra les persones del 13,94% (87 fets més situant-se en 711 fets coneguts).

•

La falta de furt constitueix, a nivell quantitatiu, la principal tipologia coneguda de
faltes
Les faltes de furt amb 2.639 registrades, representen el 47,914% del total de faltes
penals. Tot i això ha representat un increment del 7,67% respecte de l’any anterior en el
que es van registrar 2.451 faltes de furt.

•

1.501 detencions
En aquest període s’han produït 1.501 detencions. D’aquestes, es pot destacar que 560
han estat motivades per delictes contra el patrimoni, representant un 37,31% del total
de les detencions. Per altra banda 187 detencions, han estat conseqüència de
maltractaments en l’àmbit de la llar i 73 per violència en l’àmbit familiar. La suma de
les detencions d’ambdues tipologies (260) representa el 17,32% del total de detencions.
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