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Els fets delictius a Castellar es van reduir el 2020 un 11% i es
mantenen per sota del nombre registrat a poblacions similars

Dijous 25 de febrer de 2021

Castellar del Vallès va reduir el 2020 el número de fets delictius respecte l’any
anterior en un 11,30%. Així ho ha donat a conèixer la Regidoria de Seguretat,
Convivència i Civisme en la presentació del resum de dades del darrer any policial.
Segons s’assenyala en aquest informe, l’any passat es van registrar al voltant de 30
delictes per cada 1.000 habitants, 4 menys respecte el 2019.

Les xifres continuen indicant que el municipi manté un índex de fets delictius que se
situa un 29% per sota del que tenen els municipis de 15.001 a 25.000 habitants de la
província de Barcelona, tal com s’assenyala als resultats del Cercle de Comparació
Intermunicipal de la Diputació de Barcelona.

Segons afirma el tinent d’alcalde de Seguretat Ciutadana, Pepe Leiva, “Castellar
manté una activitat delinqüencial molt per sota de municipis de dimensions
similars i ho fa en part gràcies al paper proactiu de la nostra policia”.Així, cal
destacar que la Policia Local va instruir el 56% dels delictes, mentre que Mossos
d’Esquadra es va ocupar del 44% restant. Així mateix, el cos local va assumir la
instrucció del 67% d’actes administratius introduïts al Sistema d’Informació Policial
(SIP), mentre que el 33% va anar a càrrec de la policia autonòmica.

En termes globals, el 2020 es van registrar un total de 728 fets delictius, 93 menys
respecte l’any anterior. Destaca que els robatoris a interiors d’habitatges s’han
reduït a la meitat en dos anys (76 el 2018, 59 el 2019 i 37 el 2020) o també la
reducció significativa dels robatoris a interiors de comerços i indústries, que van
passar de 31 el 2019 a 13 el 2020. De la mateixa manera, s’han reduït els robatoris
amb violència, bàsicament estrebades, que van passar de 21 el 2019 a 18 el 2020,
així com els robatoris a l’interior de vehicles, que han variat en un any de 42 a 30.
En canvi, s’ha incrementat el nombre de diligències per ocupacions d’habitatge, que
han passat de 17 a 33.

Actuacions policials per la COVID-19

L’any policial ha estat marcat sens dubte per l’esclat de la pandèmia. La Policia
Local va registrar l’any passat un total de 361 actuacions per incompliments de la
normativa. D’aquestes, dues terceres parts (227) corresponen al període en què va
estar vigent el primer Estat d’alarma decretat pel Govern espanyol, entre els mesos
de març i juny. De la resta, cursades durant el segon semestre, destaquen les
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denúncies per incompliment de les restriccions de mobilitat (74), per superar el límit
de persones que es poden reunir (30) i per no complir amb l’obligació de portar
mascareta (20), entre d’altres.

En un any en què s’ha reduït la mobilitat, també cal destacar la disminució
significativa del número d’accidents de trànsit: 95 el 2020 per 147 el 2019, sense
que s’hagi hagut de lamentar cap víctima mortal dins el terme municipal. En canvi,
la Policia Local ha instruït més denúncies adreçades al Servei Català de Trànsit per
incompliment del Reglament General de Circulació, amb aspectes com ara la
caducitat de l’ITV o d’assegurances. Aquest increment obeeix en part al major
nombre de controls realitzats per la Policia Local. Per contra, el nombre de
denúncies per infraccions regulades a l’ordenança municipal de circulació ha
disminuït de 1.229 el 2019 a 1.153 el 2020.

Pel que fa al nombre de delictes contra la seguretat viària, s’ha incrementat de 35 el
2019 a 44 el 2020. En aquest apartat, es recullen denúncies per positius
d’alcoholèmia o estupefaents o per circular sense haver obtingut el permís de
circulació o amb el carnet de conduir retirat.

Finalment. cal destacar que l’any 2020 la Policia Local va instruir 44 actes per
incompliment de l’ordenança de civisme (amb situacions tals com les molèsties per
sorolls entre veïnat o el consum d’alcohol a la via pública) i 39 actes per infraccions
de l’ordenança sobre tinença d’animals.
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