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La pandèmia redueix els delictes a
totes les ciutats excepte una
Els furts i els robatoris amb força cauen amb força

Mossos d?Esquadra en una imatge d'arxiu. | Martí Albesa

La pandèmia i el confinament van fer caure un 30,1% els delictes al llarg del 2020 a les
comarques de Barcelona respecte a l'any anterior. Així es desprèn del balanç de criminalitat que
ha fet públic el Ministeri de l'Interior, que registra un total de 269.879 fets delictius. Són 115.959
menys que en el 2019.
Entre els que més es redueixen hi ha els furts (-44,3%) i els robatoris amb força a domicili (39,5%). Per contra, van créixer els delictes per tràfic de drogues (+21,6). El Prat de Llobregat i
Barcelona ciutat és on més s'ha notat la davallada, amb un descens del 47,6 i 40,5%
respectivament.
El Prat de Llobregat ha estat la ciutat de més de 30.000 habitants on més s'ha notat el descens
dels delictes, passant de 10.766 el 2019 a 5.637 l'any passat. La segueix Barcelona, on es van
registrar 117.786, 80.148 menys que el 2019. També van percebre descensos importants Sant
Andreu de la Barca (-29,3%), L'Hospitalet de Llobregat (-24,2%) i Castelldefels (-23,5%).
Esplugues, l'única ciutat on creixen els delictes
Esplugues és l'únic municipi de més de 30.000 habitants on els delictes van créixer el 2020, un
3,9%. Concretament es va passar de 2.772 el 2019 a 2.879 l'any passat. Entre els fets que més
van augmentar hi ha els delictes contra la llibertat sexual i la indemnitat (20%) i els de tràfic de
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drogues (28,6%). També hi va haver tres homicidis dolosos i assassinats consumats i tres
agressions sexuals amb penetració. L'any anterior no n'hi havia hagut cap.
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