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Lleida va registrar un any rècord en
crims el 2017
Hi van haver cinc persones mortes de manera criminal | Augmenten les
agressions sexuals i les estafes

Imatge dels agents rurals portant un dels fèretres | ACN

Els fets delictius totals a la demarcació de Lleida han disminuït un 0,87%, passant de 19.262 l'any
2016 a 19.094 l'any 2017. Tot i aquest lleuger descens, han augmentat un 55,5% les agressions
sexuals (de 27 a 42) i un 21,6% les estafes (de 1.896 a 2.305), una pujada que en bona part
s'explica per un increment en l'ús de les noves tecnologies, les transaccions electròniques o l'ús
fraudulent de targetes de crèdit.
El 2017, a més, s'ha caracteritzat per una xifra rècord en criminalitat ja que es van registrar 5
morts criminals, quan el 2016 en van ser 3, una xifra que ja va ser superior a la mitjana anual a la
demarcació de Lleida, que se situa en 2.
A més, els 4 crims que van causar 5 víctimes mortals es van concentrar en els sis primers mesos
de l'any. Pel que fa als robatoris amb força o amb violència i intimidació en domicilis, van
augmentar un 20,6% a la regió policial de Ponent (de 685 a 826) però van disminuir a la regió policial
del Pirineu Occidental un 41,3% (de 75 a 44). També van baixar un 15,9% els robatoris a
l'entorn rural (de 750 a 631). Els robatoris de metalls, per exemple, principalment coure, han
disminuït un 23,2%, gràcies al patrullatge preventiu i el control en deixalleries.
Regió Policial Ponent (RPP)
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Pel que fa a la distribució dels fets penals, a la RPP s'han produït 16.916, dels quals un 77%
corresponen a delictes contra el patrimoni, un 15% a delictes contra les persones i un 7% a altres
fets. D'aquests, s'han resolt 6.032, la qual cosa suposa el 35,66% del total comesos. En el
global, els fets delictius a la Regió Policial Ponent (RPP) durant l'any 2017 han disminuït un 0,7%
en relació al període anterior i, tenint en compte els darrers cinc anys, la reducció és d'un 16,27%
amb una consolidació a la baixa des de l'any 2013.
Els delictes contra el patrimoni a la RPP disminueixen en global un 0,92% i se'n
comptabilitzen13.077. Aquesta disminució s'explica perquè tot i l'augment dels robatoris amb força
en interior de domicili (20,35%), baixen els robatoris amb força en establiments (-13,23%) o
empreses (-21,20%). Pel que fa als robatoris amb intimidació pugen tant en interior de domicili, de
7 a 10 casos com a l'interior d'establiment, que passen de 44 a 58 casos.
Pel que fa als homicidis o assassinats comesos l'any passat a les comarques de Ponent, tots
cinc s'han resolt policialment i, actualment, els presumptes autors es troben ingressats
preventivament a la presó. A la regió policial de Ponent, també han augmentat els casos de lesions
un 20,54% i han disminuït les amenaces un 9,41%.
Durant l'any 2017 es van dedicar 79.244 hores de treball a Pla Operatiu Específic (POE)
Antiterrorista, que suposen un 17,68% més en relació a l'any passat, així com 73.445 hores al
POE habitatge, que suposa un augment del 22,20%. A més, es van instruir 41.138 atestats i es
van realitzar 1.236 detencions, que suposa una disminució de l'1,67% en relació al període anterior.
Regió Policial Pirineu Occidental (RPPO)
A la RPPO, durant l'any passat es van produir 2.178 fets delictius, la qual cosa suposa una
disminució del 2,20% en relació al període anterior. També hi ha una baixada continuada en els
darrers cinc anys amb una reducció global del 10,59% en relació a l'any 2013. Dels 2.178 fets, el
69% estan relacionats amb delictes contra el patrimoni, el 17% contra les persones i un 14% a
altres fets. D'aquests, se n'han resolt 993, la qual cosa suposa un 45,59% del total.
Destaca la disminució del 40,37% dels robatoris amb força i d'un 60% dels robatoris amb violència i
intimidació. Detalladament, es van disminuir els robatoris amb força a interior domicili (-41,10%),
interior establiment (-35%), interior empresa (-55,56%) i interior vehicle (-33,33%). Pel que fa als
robatoris amb violència i intimidació, també es van produir disminucions en totes les modalitats,
en especial, a interior de domicili (-50%) i les estrebades (-85,71%).
Durant l'any 2017 es van produir 377 delictes contra les persones, xifra que suposa un descens
del 14,32% en relació al període anterior. Destaquen les reduccions dels delictes de lesions (34,57%) i d'amenaces (-24,29%). A més, durant l'any passat no es va produir cap homicidi ni
assassinat a les comarques pirinenques, seguint la tendència dels últims anys.
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