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1.- Anàlisi d’un espai transfronterer “La jonquera”
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• Municipi  de 3.200 habitants, connectat amb els principals eixos
de comunicació internacionals  entre estat francés i espanyol  
amb NII i AP7.

• 8.500 a 12.000 vehicles de gran tonatge de mercaderies circulen 
diàriament en el municipi.

• Gran volum  d’àrees d’estacionaments i serveis  privats.

• Sistemes de seguretat heterogenis entre els diferents espais 
d’estacionament privat.



2.- Anàlisi fets coneguts durant el 2010  “La Jonque ra”

� Evidències de la Junta Local Seguretat de 25 febrer de 2011:

• Del total de delictes i faltes coneguts (1804),  un 86,1 % correspon  a 
delictes i faltes contra el patrimoni.

• Destaquen els delictes de robatori amb força interior camió amb un 
71.9 % respecte del total de delictes contra el patrimoni (1.150 fets).

• Tendència a l’increment de delictes i faltes contra el patrimoni en un 
15% respecte al període anterior (2009). 
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4Policia de Catalunya

Junta Local de Seguretat de La Jonquera
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2Policia de Catalunya

Junta Local de Seguretat de La Jonquera

Fets coneguts patrimoni any 2010

•Dades 01/01/2010 a 31/12/2010

Delic tes  contra el patrim oni 1.150
Furts 203
Robatori violenc ia / intim idac ió 7
Robatori força 37
Robatori força int. vehic le / cam ió 827
Robatori  / furt us  vehic le 10
Danys 28
Res ta delic tes  contra el patr. 38

Faltes  contra el patrim oni 405
Faltes  (furts ) 213
Faltes  (danys) 163
Faltes  (es tafes) 29

Total delic tes  +  faltes   patrim oni 1.555

mossos d’esquadra



3.- Anàlisi tipologies delictives i “modus operandi”
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• Robatori amb força interior cabina vehicle.

• Robatori / furt de la càrrega o mercadería (teloners).

• Robatori / furt de carburant.



3.1.- Robatori amb força interior cabina camió
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Fotografia detall  pany porta
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Fotografia detall pany porta
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Fotografía detall forçament pany porta
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Instruments del delicte
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3.2.- Robatori / furt de mercaderies 
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Fotografia danys remolc
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Fotografia de conjunt danys remolc
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Detall pany furgoneta sostreta pel transport mercad eries.
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Detall clau i pany porta de la furgona

16



Detall pany i clau 
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3.3.- Robatori / furt  carburants
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4.- Estratègies Policials

• Increment temps d’ocupació en serveis de seguretat ciutadana 
uniformats i paisà.

• Investigació dels grups organitzats localitzats en la zona.

• Coordinació amb Policia Local de La Jonquera, CNP i Guàrdia Civil.

• Recerca de sinèrgies amb operadors afectats: Empresaris àrees de 
serveis i estacionaments, benzineres, serveis de seguretat privada, 
Abertis, Asetrans, Ajuntament, companyies asseguradores, 
investigadors privats, proveïdors de targetes de repostatge de 
carburant.
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5.- Dispositius  Policials

� Dispositiu RUTA: 

• Les Unitats d’Investigació (ABP Figueres i AIC RPG) culminen a finals 
del 2011  investigació amb la desarticulació de 3 grups organitzats.

• Detenció de més  de 15 persones, resolució de més de 80 robatoris 
interior camió i ús fraudulent targetes de carburant.
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6.- Anàlisi fets coneguts en l’actualitat a La Jonqu era

� Junta Local de Seguretat de la Jonquera 26/11/2013 i conclusions
respecte 2010:

• El total de fets coneguts es redueix de 1804  a  903 fets. 

• Evidències respecte el 2010: reducció d’un 85% dels robatoris interior 
camió (124 vs. 827).

• Els delictes contra el patrimoni signifiquen el 42% del total de fets 
coneguts en els darrers 12 mesos (381 vs. 903).

• Aquesta tipologia delictiva s’ha reduït un 10% respecte l’any 2012.
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Policia Local

Ajuntament de la Jonquera

Junta Local de 

Seguretat

La Jonquera

26/11/2013
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Fets contra el 
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7.- Nous reptes a La Jonquera

� Millorar la seguretat en els espais privats d’estacionament de camions.

� Instal·lació càmeres de videovigilància en espais públics del municipi.

� Incrementar la concienciació i col·laboració amb altres operadors.

� Canvi de Paradigma.
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JORNADES TRANSFRONTERERES
La Jonquera (Alt Empordà) 10/12/2013
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Moltes gràcies per la vostra atenció


