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2014. URTEAN BILBON DELITUEN KOPURUAK % 7,6 
EGIN ZUEN BEHERA AURREKO URTEAREN ALDEAN 

 
 

• Udaltzaingoren eta Ertzaintzaren jarduerari buruzko datuen arabera, 
etxebizitzetan zein mehatxuz eta indarrez egindako lapurretak jaitsi egin 
ziren, % 7 eta % 22,3 hurrenez hurren, bi erakundeen artean ekintza-plan 
bateratua abian jarri ostean.  

• Delitu-egintzek, 2014an, hiriko barruti guztietan egin zuten behera. 
Beherakadarik handienak 8. barrutian, Basurtu-Zorrotza (% -16,6), 1. 
barrutian, Deustu (% -13), eta 7. barrutian, Errekalde (% -10) izan ziren.  

• Ondarearen aurkako delitu garrantzitsuenak ere % 12,8 egin zuten 
behera, eta kontuan hartzekoa da delitu guztien ia bi heren biltzen 
dituztela mota horretakoek. Pertsonen aurkako eta oihartzun sozial 
handieneko delitu nagusienak, berriz, % 1,5 jaitsi dira osorik hartuta, 
lesioak eragindako erasoak jaitsi izanari esker (% -6,5), nahiz eta sexu-
askatasunaren aurkako delitu larriak (% 5,4), hala nola genero indarkeria 
eta etxeko indarkeria kasuak (% 3,4). igoera izan duten.  

• Segurtasun Kolektiboaren atalean, jaitsiera aipagarria izan dute Bide 
Segurtasunarekin lotutako delituek (% -18,7); detektatutako osasun 
publikoaren aurkako delituen kasuek %22,1 egin zuten behera.  

• Prebentzioa gako-hitza izaten jarraitzen du, datozen urteei begira helburu 
estrategiko nagusi gisa sustatzen ari den polizia-ereduan, eta prebentzio 
hori informazioan eta analisian euskarritzen da. Elkarren arteko 
lankidetzan aurrera egitea da Ertzaintzaren eta Udaltzaingoaren helburu 
nagusietakoa, garai hauetara egokitzen diren praktika eta irizpide 
zientifikoetan oinarritutako ikerketa eraginkorrak beti ere albora utzi 
gabe. 

 

Bilbon, 2015eko otsailaren 9an. Udaltzaingoak eta Ertzaintzak 2014ko 
jarduerari buruz egindako txostenaren datuek egindako balantzeak, Bilbo 
ziur baten ikuspegia erakusten du. Hala, aurreko urtearen aldean, Hirian 
delituek %7,6 egin zuten behera orokorrean. 

Datu horien arabera, ondarearen aurkako delitu garrantzitsuenak ere 
behera egin zuten, % 12,8 2013 urtean izandakoekin alderatuz gero; datu 
garrantzitsua da hori, kontuan hartzen badugu delitu guztien bi heren 
inguru (% 71,6) biltzen dituztela halakoek. 
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Bi erakundeen helburu estrategiko nagusietako biri dagokionez, 
emaitzak honakoak izan ziren 2014an: etxebizitzetako lapurretek % 7 
egin zuten behera (% 4,5 igo ziren 2013an, eta neurri berezi batzuk abian 
jartzea ekarri zuen), eta mehatxu nahiz indarkeria bitartezko lapurretak, 
berriz, 2013. urtean lankidetzan burutzeko ekintza-plan bat ezarri ondoren 
hasitako beheranzko joerari jarraitu diote, % 22,3 jaisteraino. Bi delituen 
kopurua jaitsi egin zen, prebentzio orduen kopurua handitu, patruilak modu 
eraginkorragoan banatzeko ikerketa egin eta lan ezparruak banatzearen 
ondorioz.  
 

Deliturik ohikoenak 

Datuak (Udaltzaingoa + Ertzaintza) 

Delituak eta faltak 
2013. urtean 

Delituak eta faltak 
2014. urtean 

Bilakaera (%) 

GUZTIRA 24.417 22.560 %-7,6 
Ondarearen aurkako deliturik 
garrantzitsuenak 

 
-Lapurketak ibi lgailuetan 

-Ebasketak 

-Lapurketak indarkeriaz eta 
beldurraratzeaz 

Indarrez (etxebizitzatan) 

Indarrez (saltokietan)  

16.166 
 

 
2.487 

10.454 

1.898 

 

984 

343 

14.094 

 

1.270 

10.102 

1.475 

 

915 

332 

%-12,8 
 
 
 

-%48,9 

%-3,4 

-%22,3 

 

-%7 

-%3,2 

Pertsonen aurkako deliturik 
garrantzitsuenak: 

-Lesioak 

Sexu-askatasunaren aurkako 
delitu larriak  

-Genero-indarkeria 

- Arma bidezko mehatxuak  

2.530 
 
 

1.383 

74 

977 

96 

2.492 
 
 

1.293 

78 

1.010 

111 

-%1,5 
 
 

-%6,5 

%5,4 

%3,4 

%15,6  
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Ibilgailuetako lapurretek izan dute, ehunekoetan, jaitsiera handiena 
2013. urtearen aldean: zehazki, %48,9 gutxiago. 
 
Azkenik, ondarearen aurkako delituen atalean, ebasketak ere jaitsi egin 
ziren, 2013. urtearekin alderatuz gero % 3,4.  
 

2014. urteko Ondarearen aurkako delituen izapidetzeek hiru hilabetero izandako 
bilakaera 

 

2014ko  urtarrila  -‐  2014ko  abendua  
 

 
Pertsonen aurkako eta oihartzun sozial gehien izandako delitu eta 
falta garrantzitsuenei dagokienez, berriz, orokorrean % 1,5 egin zuten 
behera.  
 

1º  Trimestre 2º   Trimestre 3º   Trimestre 4º   Trimestre
Robos con violencia 359 307 419 389

Robos en domicilio 214 278 238 183

Robos en establecimiento 77 83 86 86

Robos en vehículos 427 298 281 264

Hurto 2.472 2.206 3.000 2.424
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Delitu-motari erreparatzen badiogu, lesiodunak % 6,5 gutxitu ziren. Sexu-
askatasunaren aurkako delitu larriek (% 5,4), etxeko eta genero indarkeriak 
(%3,4) eta arma bidezko mehatxuek (% 12,4), ordea, gora egin zuten. 
 
Autoritatearen aurkako delituak, bere aldetik, behera egin zuten, kasu 
honetan %17,2. Segurtasun kolektiboaren aurkako delituei dagokienez, 
kopuruek adierazten dute jaitsiera nabarmena egon zela Bide 
Segurtasunaren aurkako delituetan (% 18,7).  Osasun Publikoaren atalean 
atzemandutako kasuek %22, 1 egin zuten behera 
 
 
Delituak barrutiaren arabera 
 
Eremuz eremuko balantzeari begiratzen bada, 
garrantzitsua da aipatzea delitu-egintzak 
Hiriaren barruti guztietan egin zutela behera, 8. 
barrutiak, Basurtu-Zorrotzak (% -16,6), 1. 
barrutiak Deustuk (% -13) eta 7. barrutiak, 
Rekaldek (% -10) izanik jaitsierarik handienak.  
 
Gainerako barrutiei dagokionez, murrizpen 
portzentual hauek eman ziren: 4. barrutian, 
Begoñan, eta 5. barrutian, Ibaiondon, %-8,9; 3. 
barrutian, Otxarkoagan, % -7,3; 2. barrutian, 
Uribarrin, % -4,8; eta 6. barrutian, Abandon, % 
-1,5. 
 
Deliturik gehienak biltzen dituzten barrutiei 
dagokienez, aurreko urteetan bezala, 6. 
barrutian, Abandon (7.295) eta 5. barrutian, 
Ibaiondon (5.009), izan dira delitu kopuru 
gehien; bi barruti horiek osatzen dute, gutxi 
gorabehera, Bilbo osoan izandako delituen erdia (% 54,5). Izan ere, 
barruti horietan biltzen da pertsona eta merkataritza-establezimendu 
kopuru handiena, eta, ondorioz, baita biztanle mugikorren, merkataritza 
establezimenduen eta hortaz egunero bisitari eta turista kopuru handiena 
ere. 
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Poliziak inkulpatuak 
 
Poliziak inkulpatutako pertsonen kopuruak, era berean, % 14,61eko 
beherakada izan zuen: 2013an 7.154 pertsona inkulpatu zituzten, 2014an 
6.109 izan ziren. Eta guzti hauen zioa, beste faktore batzuen artean, iragan 
jardunaldian zehar gertatutako delitu eta faltek behera egin zutelako. 
 

DATUAK (UDALTZAINGOA 
+ ERTZAINTZA) 

2013 2014 BILAKAERA (%) 

POLIZIAK INKULPATUAK 
GUZTIRA 

7.154 6.109 % -14,61 

Atxilotuak 2.776 2.311 % -16,75 

Inputatuak 4.378 3.798 % -13,25 
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Helburu estrategiko bateratuak. Prebentzioa, hurbiltasuna eta 
lankidetza 
 
Datozen urteetarako bultzatzen den polizia-ereduak gako-hitz bat du: 
prebentzioa. Hona hemen bi polizia-erakundeen helburu estrategiko 
nagusietako batzuk: auzoetan oinezko polizia-patruilen lana indartzen 
jarraitzea segurtasun-pertzepzioa indartze aldera, alor horretan herritarrek 
dituzten beharrizanei erantzutea, eta lan koordinatu eta jarraituan giza 
baliabideak nahiz baliabide tekniko eta materialak hobeto aprobetxatzea. 
 
Behar denean eta behar den lekuan egotea eta, horretarako, 
egunerokotasunean poliziak egoki banatzea, eta laguntza-, ikerketa eta 
patruila-lanak koordinatzeko lankidetza ahalegina indartzea ere badira 
polizia-estrategia horren atal garrantzitsuak. Izan ere, gaur egungo egoera 
sozial eta politikoan, poliziaren lana berrantolatzeko lanari heldu zaio. Bi 
polizia-erakundeen beste ardatz estrategikoetakoa da prebentzio aktiboan 
zerbitzua eskaintzea, ikerketa kriminal adimentsu eta eraginkorrean 
oinarrituta, kudeaketan etengabeko hobekuntza eta lankidetza ezarriz 
premia berrietara egokitzeko. 
 
Horren harira, Bilboko Segurtasun Sailak eta Bilboko Ertzain Etxeak 
topaguneak antolatu dituzte prebentzio kontuan, era sistematikoan, hainbat 
gizarte-eragileekin (auzo-elkarteak, komunitateak, ikastetxeak, merkatari- 
eta ostalari-elkarteak, Barrutietako Kontseiluak...), arreta berezia jarriz 
adinekoen eta emakumezkoen erakundeetan.  
 
Gainera, Segurtasun Sailak guztira 404 topaketa burutu zituen erakunde 
eta herritar partikularrekin 2014. urtean zehar, joan den urtean baino % 
41,7 gehiago, dituzten kezkak ezagutu eta sortzen diren tirabirei ahalik eta 
konponbide hoberena eskaintzearren.  
 
Bestalde, Ertzaintzak Uriko ikastetxe desberdinetan, internet, bullying, 
gizabidezko ez diren jokabide, droga, genero indarkeria eta etxeko 
indarkeria, kirol jardueren esparruko prebentzioa, 112 telefonoaren 
erabilera eta bide segurtasunari buruzko hitzaldi sorta eskaintzen du. 
2014an hala eskatu zuten 16 ikastetxetan 56 hitzaldi eskaini zitzaien 10-18 
urte bitarteko ikasleei.  


