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Resum 

Aquesta investigació analitza el sistema català de reinserció penitenciària fixant-se en els diferents 

perfils de persones que tendeixen a reincidir i els que no, per tal de trobar quins factors influeixen 

més en una persona per a tornar a reincidir i com aquests es poden canviar per a aconseguir no 

reingressar en un Centre Penitenciari. L’estudi es basa en un anàlisi quantitatiu de la taxa de 

reinserció penitenciària del 2008, amb una mostra de 1403 persones que van sortir de presó l’any 

2002 i a les quals es va seguir fins el 2008, permetent observar si hi ha hagut reincidència en un 

termini de 6 anys. Els resultats principals indiquen que factors com el coneixement del català, l’edat 

del primer delicte, el temps de condemna, el fet d’haver pogut rebre visites durant la condemna o 

l’àrea geogràfica de procedència, són factors rellevants a l’hora de determinar les probabilitats que 

una persona té de reincidir i haver de tornar a presó. No obstant, variables com el sexe,  el nombre 

de fills o el coneixement del castellà són factors que tenen una baixa influència. A partir dels 

resultats, s’observarà quins factors es poden alterar per tal que una persona tingui un perfil més 

semblant al no reincident, i reduir així les probabilitats de reingrés en un centre penitenciari. 

Paraules clau: Reincidència, perfil penitenciari, condemna, reinserció social, presó. 

Abstract 

This research analyses the Catalan system of penitentiary rehabilitation paying attention to the 

different profiles of people who tend to relapse and those who don’t, so that it can be found out 

which are the most influence factors on a person to return to backslide and how these can be 

changed to achieve not to re-enter in Prison. The study is based on a quantitative analysis of the rate 

of reintegration in prison in 2008, with a sample of 1403 people who left prison in 2002 and which 

cases have been followed until 2008, allowing to see if there was recurrence within six years. The 

main results indicate that factors such as knowledge of Catalan, the age of first offense, the length 

that the first conviction was, the fact of having been able to receive visits during the conviction or the 

geographical area where people is from, are relevant factors when it is tried to determine the 

likelihood that a person has a relapse and had to return to prison. However, factors such as sex, 

number of children or the knowledge of Spanish are factors that have a low influence. Based on the 

results observed, factors can be altered so that a person can turn into a more similar profile to those 

who don’t use to relapse, and thus reduce the chances of re-entry into a prison. 

Keywords: Recidivism, penitence profile, prison conviction, reintegration, prison. 
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I. INTRODUCCIÓ 

1. Estat de la qüestió 

El sistema de reinserció penitenciària de Catalunya va iniciar-se l’any 1984 amb l’objectiu de 

modernitzar el sistema públic penitenciari. Aquest objectiu es va assolir, adequant el sistema a les 

circumstàncies i requeriments legislatius i socials. 

El sistema s’han hagut d’adaptar als nous temps, als problemes que han anat sorgint amb el pas dels 

anys: drogues, sida, augment de patologies psiquiàtriques, interns estrangers... a més d’haver 

d’adaptar-se als canvis legislatius que ha anat patint el sistema penitenciari amb els canvis de govern; 

que segons experts han estat sovint poc valorats i eficient.  

Per fer front als nous reptes s’ha desenvolupat estratègies noves i programes de formació que han  

permès assolir nivells de reinserció raonables i satisfactoris, tot i que no òptims. El nivell de 

reincidència penitenciària establerts per les diferents investigacions del Centre d’Estudis Jurídics i 

Formació Especialitzada se situen en nivells acceptables dins els països europeus (un 40,3% a 

Catalunya davant el 39,7% de mitjana Europea). 

L’objectiu final, aconseguir que la presó passi a ser una oportunitat de canvi per les persones que hi 

entren, s’està acostant gràcies a programes de reinserció amb controls i sistemes d’avaluació. 

Malgrat això, el creixement de la població penitenciària juntament amb la crisis, que ha reduït el 

pressupost més d’un 20%, debilitant el sistema penitenciari al no reemplaçar els treballadors que es 

jubilen amb nous treballadors que cobrissin la seva plaça. 

L’objectiu d’aquest projecte és exposar quin és el perfil de les persones que aconsegueixen 

reincertar-se en societat, i el de les persones reincidents i multi-reincidents. En aquest treball 

s’utilitza la paraula reincidència des del seu significat de reincidència penitenciària, “La reincidencia 

penitenciaria se refiere a un nuevo ingreso en centro penitenciario de personas que 

previamente ya han sido sometidas (por lo menos una vez) a una pena de prisión”(Capdevila i 

Ferrer, 2009) . 

He d’agrair l’associació que em va motivar a estudiar aquest tema concret, que em va sorgir després 

d’un any de voluntariat en una casa d’acollida i reinserció social de Barcelona, en la qual es trobaven 

dones que sortien de la presó i a les quals es facilitava el moment de canvi. Durant aquest any, vaig 

poder observar diverses causes que vàries dones del centre destacaven com a dificultats a l’hora de 

sortir de la presó, i que en aquest treball es contrasta si són causes reals o una simple percepció 

personal. 

Hi ha diverses premisses de les quals es parteix i les quals es contrasten en el projecte. Com a 

hipòtesis general, es preveu que les penes de presó llargues tendeixen a tenir més reincidents que 

les persones que han complert condemnes curtes. També es preveu que la reinserció es veu 

dificultada per la falta de feines de la llar realitzades dins els centres penitenciaris i per la dificultat de 
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mantenir una bona relació amb les famílies des de dins els centres; així com que el nivell d’estudis és 

una variable de les més influents en la possible reinserció social posterior. 

La metodologia emprada per estudiar aquest fenomen és un estudi de caràcter quantitatiu a partir 

d’una base de dades resultant de l’enquesta SC-1.076.09, creada pel Centre d’Estudis Jurídics i 

Formació Especialitzada (Departament de Justícia de Catalunya) formada per 1230 casos de mostra 

sobre els 2579 de la població a partir de la qual es busca descobrir quines variables són més influents 

en la reinserció i de quina manera ho són. 
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II. EL SISTEMA PENITENCIARI CATALÀ 

1. Plantejament del problema 

La qüestió de la reinserció social penitenciària és un tema poc estudiat; la majoria d’estudis són 

realitzats per la mateixa institució, la Generalitat de Catalunya, i l’accés a dades o a realitzar un 

treball de camp propi és molt complicat. 

De totes les causes escoltades durant aquells mesos, la causa més repetida era la dificultat de 

restablir la rutina. Durant els anys transcorreguts dins la presó a Catalunya, les persones no cuinen, ni 

netegen, ni posen rentadores... a menys que treballin dins la presó a la cuina o la bugaderia, i això és 

un luxe al qual no tothom pot accedir dins el centre perquè no hi ha feina per tothom. Aquesta 

característica del sistema penitenciari català que sembla tenir poc pes, sovint provoca que les 

persones internes oblidin com es cuina o es renta la roba. 

La falta de costum en realitzar una activitat, provoca oblit, i al sortir de la presó, aquestes persones 

no poden cuinar per sí mateixes o les seves famílies, cosa que els dificulta l’adaptació, sobretot a 

nivell psicològic, on es necessita molt de recolzament i no sentiment d’impotència. 

Una altra característica observada com a negativa en el sistema penitenciari català és la dificultat de 

mantenir una bona relació amb la família, dins dels límits de llibertat de l’intern. 

Durant els anys en què una persona es troba reclusa, només té dret a passar unes hores a la setmana 

amb la seva família, fet que dificulta la relació amb aquests, sobretot en cas d’haver-hi fills, que 

creixen allunyats de la mare o el pare i que, quan hi van de visita, han de passar per una sèrie de 

controls que suposen un efecte molt negatiu pels infants. (CEREZO i GARCÍA, 2007) 

El fet de tenir les presons tancades i haver de passar per controls on es comprova que no es porti res 

no permès, es passa per controls similars als dels aeroports i es demana DNI i fins i tot, en algunes 

presons s’ha d’avisar de quan s’anirà a veure al reclús; comporta un pes extra pels menors, que 

encara estereotipen més els centres penitenciaris i els seus familiars reclusos, això implica sovint una 

desconfiança envers el reclús, fins i tot després d’haver sortit del centre penitenciari, que també 

dificulten l’adaptació del reclús al no sentir-se acceptat.  

2. Hipòtesis 

Abans de començar el treball, es parteix d’unes premisses plantejades a partir de la revisió prèvia de 

premsa i la contextualització del problema. 

Les premisses amb les que es parteix abans d’iniciar el treball, i que es buscarà reafirmar o refutar 

són les següents: 

H1. Les persones amb penes de presó llargues tendeixen a reincidir més al sortir de la presó. 
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H2. La falta de feines de la llar desenvolupades dins la presó dificulta l’adaptació a viure sol i 

sense ajuda al sortir-ne. 

H3. La dificultat de mantenir una bona relació amb la família complica el procés de reinserció 

social. 

H4. El nivell d’estudis és un dels principals factors influents en una possible reinserció social. 
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III. LES BASES LEGALS DEL SISTEMA PENITENCIARI DE CATALUNYA 

El sistema penitenciari català està legislat per la Constitució Espanyola i pel Decret 329/20061, de 5 

de Setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució 

penal a Catalunya.  

La Constitució estableix quins són els objectius i els principis dels centres penitenciaris, ambdós 

presents per igual en tot el territori espanyol, incloent Catalunya, mentre que el Decret 329/2006 

estableix com han de funcionar els centres penitenciaris catalans, com s’organitzen, quines són les 

funcions de cada òrgan, treballador...en resum, com ha de ser el dia a dia dins la presó i de quina 

manera s’ha d’organitzar. 

1. Bases Constitucionals aplicables al conjunt del territori espanyol 

En un principi, els centres penitenciaris només eren per a apartar de la societat a les persones 

considerades com a perjudicials per a aquesta. Actualment els centres penitenciaris són un lloc on 

complir les condemnes imposades pels jutges segons la falta comesa, on es reté i es custodia als 

reclusos; es busca reeducar-los i aconseguir una reinserció socials dels sentenciats amb mesures 

penals que priven llibertat; es vetlla per la seva integritat física i psicològica; i s’assisteix i ajuda als 

interns i excarcerats a començar una nova vida dins els marges de la llei. S’aspira a aconseguir que el 

pas per la presó no serveixi com a escola de delinqüència, sinó per posar en mans dels reclusos els 

mitjans suficients per a poder sortir i reintegrar-se en societat, preparant-los per a viure en una 

llibertat en la qual prevalen el respecte a les lleis i a les normes socials. (ALBERTÍ, E. et. al., 2000) 

És per aconseguir la finalitat exposada anteriorment, que durant l’estada en els centres penitenciaris, 

es busca donar als interns els mitjans tant laborals com educatius que els permetin enfrontar-se amb 

èxit a la nova vida que els espera al sortir de presó. La organització de les presons està enfocada a 

aconseguir els objectius citats, i per aconseguir-ho es duen a terme 5 actuacions concretes, 

especificades a la Constitució, més concretament en la Llei Orgànica General Penitenciària (GAMERO 

CASADO, 2009): 

1.1 Individualització 

L’ingrés en un centre penitenciari és sempre un fet traumàtic, i això es pretén pal·liar una mica 

acollint a l’intern durant el principi de l’estada en un mòdul a part on es troben tots els recent 

ingressats, de manera que no entrin i es trobin des del primer dia amb interns que porten anys dins 

el centre. 

Durant el període en que l’intern es troba en aquest Mòdul d’Ingressos, se li fa un reconeixement, 

dut a terme per un equip tècnic que l’avalua i li assigna el règim de vida d’acord amb criteris de 

separació i classificació, tenint en compte la seva personalitat i el seu historial delictiu. 

                                                             

1 El resum del Decret 329/2006 es troba en l’Annex 6 (pàgina 41) 
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El règim de vida d’un intern fa referència al conjunt de normes que regulen la vida dins els 

establiments penitenciaris, i aquest ha de permetre el compliment dels objectius establerts per les 

lleis. El principi del règim penitenciari és el respecte a la personalitat dels reclusos, així com el 

respecte dels drets i interessos jurídics no afectats per la condemna; sense establir cap diferència per 

raó de raça, opinions polítiques, creences religioses, condició o altres circumstàncies. Cap dels règims 

és definitiu, i passats uns mesos tots són revisats de manera obligatòria. Existeixen tres règims de 

vida, que es corresponen a cadascun dels graus de classificació (SECRETERIA GENERAL 

D’INSTITUCIONS PENITENCIÀRIES, 2015): 

a. El règim ordinari es correspon als penats pel segon grau, als penats sense classificar i 

als detinguts i presos. El segon grup engloba presos amb circumstàncies personals i 

penitenciàries de normal convivència, però que encara no tenen capacitat per viure 

en semi llibertat. 

b. El règim obert, és aplicat als interns que per les seves circumstàncies personals i 

penitenciàries es considera que estan capacitats per a dur a terme un règim de vida 

en semi llibertat. Per a ser avaluat com a intern de tercer grau, hi ha algunes 

consideracions especials; si el jutge ha imposat una pena superior a 5 anys, aquest 

pot ordenar que la classificació en règim de vida obert (tercer grau) no s’efectuï fins a 

haver complert un mínim de la meitat de la pena, si la pena és superior a 5 anys i 

forma part d’algun dels delictes establerts per la Llei Orgànica 5/2010, el tercer grau 

mai serà efectiu abans de la meitat de la condemna complerta. A més, des de la Llei 

Orgànica 7/2003, es va introduir un nou requisit: l’abonament de responsabilitat civil 

derivada del delicte; és a dir, reparar els danys efectuats pel delicte, tant a nivell 

moral com material.  

c. El règim tancat s’aplica als classificats en primer grau per la seva perillositat extrema 

o la manifestació d’inadaptació als règims comuns anteriors; també s’aplica als 

preventius que presenten les característiques anteriors. Aquest és el règim en el qual 

les mesures de control i seguretat són més restrictives. 

 

1.2 Progressió de grau 

El sistema penitenciari espanyol és progressiu. Això significa que tot intern, pot entrar en primer grau 

i evolucionar fins a arribar a ser classificat com a tercer grau, és a dir sota règim de vida obert, en 

funció del temps de compliment de la pena i de la seva evolució, una vegada analitzada la seva 

conducta, participació en activitats o comportament en sortides de permisos entre d’altres. D’altra 

banda, també es pot endurir el règim en cas de tenir un comportament negatiu. 

Abans que passin dos mesos des de rebre la sentència, la Junta de Tractament, presidida pel director 

del centre i integrada per un equip tècnic multidisciplinari, proposa el grau penitenciari en el qual el 

pres iniciarà la seva condemna. En la majoria de casos, se’ls classifica directament en Segon Grau o 

Règim Ordinari, el qual els permet portar una vida semblant, en la mesura del possible, a la qual feien 
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en llibertat, amb l’objectiu d’evitar els prejudicis que causa la reclusió i l’allunyament de la vida en 

societat en la seva rehabilitació. Només en casos excepcionals els interns entren directament en 

primer grau o règim tancat. S’ha de recalcar que en el sistema penitenciari espanyol cap grau o règim 

de vida és definitiu, i cada uns mesos tots els graus són revisats obligatòriament. 

El tercer grau o règim obert té la funció d’aprenentatge per a que la incorporació del pres a la vida en 

llibertat sigui gradual. És també un factor d’estímul en la rehabilitació del reclús, ja que veu que els 

seus esforços i bon comportament són finalment recompensats amb un millor tracte de la 

condemna. Aquest règim permet avaluar la seva evolució i comprovar el grau de recuperació al final 

del procés.  

1.3 Tractament penitenciari 

Les activitats que s’organitzen en els centres penitenciaris no només estan orientades en la 

recuperació terapèutica o l’atenció assistencial del reclús, sinó també i bàsicament, a desenvolupar 

les seves capacitats socials i laborals, i a facilitar d’aquesta manera la seva reinserció. Els programes 

formatius, socioculturals, recreatius i esportius ajuden molt al desenvolupament personal i social del 

reclús, estimulant la seva autoestima i motivant-lo a mantenir una actitud respectuosa amb la llei. 

Aquest concepte d’intervenció és la base del sistema i ha demostrat ser la millor via per evitar la 

reincidència que s’ha vist fins ara. 

1.4 Compliment de la condemna allà on el pres té arrelament social 

Les presons espanyoles es troben distribuïdes per tot el territori nacional, fet que permet que els 

interns puguin complir la seva condemna en la institució més pròxima al seu lloc d’origen i evitar 

d’aquesta manera la desconnexió amb la seva vida familiar i social. 

Cal recordar, no obstant, que en ocasions en les quals hi ha molts presos d’una mateixa banda en una 

presó, es pot separar la banda enviant uns quants interns a centres penitenciaris més allunyats per 

tal d’evitar que es creïn bandes dins els centres penitenciaris que busquin exercir control dins la 

presó. 

1.5 Comunicació amb l’exterior i permisos de sortida 

La relació del pres amb el món exterior es contempla com un instrument positiu per al futur procés 

de reinserció. El reglament penitenciari regula la comunicació telefònica, per correu postal o a través 

de contactes personals en les instal·lacions habilitades per aquesta fi. El sistema penitenciari 

espanyol permet que l’intern tingui comunicació amb familiars i persones properes a través de 

locutoris una vegada a la setmana, i com a mínim una vegada al mes pot tenir comunicacions de 

parella o familiars vis a vis. 

L’intern també pot gaudir, com a preparació per la seva llibertat, de permisos ordinaris de sortida 

proposats per la Junta de Tractament i aprovats pel jutge de vigilància. Per aconseguir aquests 
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permisos és necessari trobar-se classificat en segon o tercer grau, havent complert com a mínim, una 

quarta part de la condemna i havent mostrat una evolució positiva. Existeixen permisos de sortida 

extraordinaris per a tots els interns quan es donen circumstàncies especials, com la defunció d’un 

familiar directe o el naixement d’un fill. 

2. Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a 

Catalunya (Decret 329/2006) 

Amb l’Estatut de Catalunya de 1971 i el Reial decret 3482/1983, de 28 de desembre, que transferia 

els serveis i mitjans corresponents a Catalunya, la Generalitat de Catalunya va assumir la gestió de 

l’activitat penitenciària en el seu territori; no obstant, no va ser fins el Decret 329/20062, de 5 de 

setembre, que la Generalitat va exercir la seva potestat de regular l’organització dels serveis 

d’execució penal. Aquesta omissió havia produït una acumulació poc ordenada de normatives 

secundàries i de poc pes que s’havien anat creant, sovint inadequada a l’evolució de les 

circumstàncies.  

El Decret citat no només feia referència a la part penal, sinó a un gran grup de serveis i 

organitzacions. Un dels objectius principals d’aquesta norma era la de donar al sector una 

organització flexible i eficient, amb uns servidors públics amb un alt grau de qualificació professional. 

A més, també tenia dos grans objectius més: mitjançant el Reglament, el Govern volia crear vies de 

col·laboració basades en el principi de coresponsabilitat, per tal que serveis com l’educació i la 

sanitat els prestessin els serveis públics competents; d’altra banda, es volia fer possible una millor 

participació ciutadana i de major qualitat en els serveis d’execució penal, que és la part interessant 

per aquest projecte. 

En aquest Decret es regulen, matisen o especifiquen aspectes concrets de la regulació de la norma en 

les qüestions següents: Es defineix què s’ha d’entendre com a centre directiu, es regulen les relacions 

entre el departament en matèria d’execució penal i els ajuntaments dels municipis, entre el cap de 

partit judicial i els dipòsits de detinguts, i entre les distincions penitenciàries i la integració del 

personal sanitari en el sistema nacional de salut.  

Finalment s’estableix també el règim transitori a aplicar des de l’entrada en vigor de la norma en les 

matèries següents: els habitatges penitenciaris, l’adequació de les normes de règim interior dels 

establiments a les disposicions organitzatives contingudes a la norma, la refosa i publicitat de 

circulars, instruccions i ordres de servei, les disposicions de caràcter orgànic respecte de determinats 

òrgans i llocs de treball, així com el règim de determinats òrgans de participació social i consultius del 

departament competent en matèria d’execució penal, que hi ha en el moment d’entrada en vigor de 

la norma. 

                                                             

2 El resum del Decret 329/2006 es troba en l’Annex 6 (pàgina 41) 
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En el Decret, es regulen coses més concretes com la custòdia dels diners del pres, els objectes 

personals que tenia en el moment d’ingressar (com diners o joies), el procediment per traslladar els 

objectes en cas de trasllat del pres...També es regulen aspectes com la roba necessària per a 

treballar, que la posa el centre, però són aspectes no massa necessaris per aquesta investigació.  
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IV. I DESPRÉS DE L’EXCARCERACIÓ? 

En el moment en el qual una persona detinguda, presa o penada surt del centre penitenciari de 

manera definitiva, el moment de l’excarceració, s’entrega a aquesta persona un certificat on consta 

el temps que ha estat privat de llibertat i, si ho sol·licita o necessita seguir tractament mèdic, també 

un informe sobre la seva situació sanitària. Alhora, també se li entrega qualsevol certificat 

acreditatiu, si hagués obtingut qualsevol títol acadèmic o de qualificació professional. (DIEZ 

RIPOLLES, 2004) 

A més, s’entrega a la persona tots els objectes que se li haguessin retingut en el moment d’ingrés, i 

se li dona els diners que tingués en el seu compte de peculi3. Si la persona excarcerada no compte 

amb mitjans propis, se li felicitarà el títol de transport o la quantitat de diners pertinent per a poder 

arribar al seu domicili i poder fer front a les primeres despeses al arribar a casa. 

Al sortir en llibertat, si s’han complert 6 mesos o més dins un centre penitenciari, es pot accedir a una 

prestació no contributiva (el subsidi per excarceració). En l’actualitat aquest subsidi: 

- Té una duració de sis mesos prorrogables per altres dos períodes de la mateixa duració 

(és a dir, es pot allargar fins a 18 mesos). 

- La percepció econòmica és del 80% de l’Indicador Públic de Renta d’Efectes Múltiples. 

- Cobreix les prestacions d’assistència sanitària i protecció a la família. 

En cas que la persona excarcerada no tingui un domicili al que anar, bé perquè no té domicili ni 

família o bé perquè per qualsevol motiu no pot o vol anar a viure amb la seva antiga família, 

aleshores va en una casa d’acollida, normalment són Organitzacions No Governamentals o 

associacions sense ànim de lucre subvencionades per l’Estat. En aquestes cases hi acostumen a 

conviure el voltant de 15 exreclusos que s’encarreguen de mantenir la casa, és a dir, han d’anar a 

comprar el menjar, cuinar, netejar, entre d’altres feines pròpies de la llar, a més de treballar en cas 

de tenir feina. (INVESBREU, 2001) 

A continuació s’explicarà la rutina en una casa d’acollida per exreclusos, així com la busca de feina 

tant a l’interior, completament gestionada pel Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), com al 

sortir de presó, on la majoria d’expressos també s’acostuma a recolzar per la relació ja prèvia que hi 

ha amb aquesta organització. 

1.  La vida en una casa d’acollida per expressos 

Per poder explicar la rutina en una casa d’acollida, s’ha estat observant una casa d’acollida de 

Barcelona, amb capacitat per a 18 persones, d’entre les quals hi pot haver tant excarcerats com els 

                                                             

3 Un compte de peculi és la compte que tenen els interns en la qual se’ls ingressa el que guanyen en cas de 
treballar, o els familiars els poden ingressar diners per tal de comprar coses dins la presó tals com menjar, 
ulleres graduades, roba... a part de tot el que els donen en el centre. 
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fills d’aquests, en cas de recuperar la custòdia durant el temps que es viu en aquesta casa. Totes les 

cases tenen una rutina similar, no obstant, segur que varia envers l’exposada.  

Quan l’excarcerat arriba en aquest centre, el primer que fa és tenir una reunió amb un treballador o 

educador social. En aquesta reunió s’explica al pres les normes de la casa, així com la rutina que 

haurà de seguir; s’explica també els seus drets i obligacions, deixant clar que ningú tret dels 

treballadors responsables sabran d’on ve, ni el temps de condemna complert ni el per què de la 

condemna, de manera que el pres té privacitat igual que dins la presó i té capacitat d’escollir si 

explicar-ho o no. Un cop s’ha aclarit tot això, s’assigna el pres una habitació, normalment 

compartida, i se li explica quin és el seu espai privat, quin és comú i se li presenta el seu company 

d’habitació. Un cop instal·lat, començarà la rutina.  

El centre estudiat consta de 3 plantes i un jardí amb un petit hort urbà. En la planta baixa hi ha el 

despatx dels treballadors, un lavabo per aquests; la cuina comú; el menjador comú i el pati, on hi  ha 

l’hort urbà, la rentadora, l’espai per a estendre la roba, una taula amb cadires per a passar l’estona i 

dinar a l’estiu, així com una habitació de construcció amb espai per a jugar els nens més petits, en cas 

d’haver-n’hi. El primer i segon pis són habitacions i lavabos: En el primer pis hi ha una habitació 

individual pel treballador que es queda a dormir, i 5 habitacions més, de les quals 4 són compartides i 

una individual, amb espai per a un nen; en aquesta planta hi ha un dos lavabos. El segon pis també 

consta de 5 habitacions, de les quals 4 en són compartides i una no; també hi ha dos lavabos 

compartits. 

Per a fer el repartiment de tasques es penja cada diumenge un full on surten totes les tasques que 

s’han de fer i quin dia fer-les. Algunes tasques ja estan assignades perquè es van rotant cada 

setmana, és el cas de les tasques com netejar el jardí o tallar les plantes, que no s’han de fer cada 

dia, sinó només dissabte i per tant es porta un ordre per evitar conflictes. Per a la resta de tasques, 

cadascú s’ha d’apuntar cada dia a fer una cosa diferent, per evitar que l’últim faci els banys cada dia 

mentre el primer només vagi a buscar el pa. A més, hi ha un llistat de normes on s’especifica que 

algunes tasques no poden ser una sola sinó que compten com a mitja, és el cas de les més ràpides i 

senzilles. Les tasques relacionades amb els àpats les han de dur a terme només les que es queden a 

fer els àpats a la casa, per a portar un compte, el diumenge cadascú apunta quins dies i quins àpats 

farà a casa, i quins dies necessita una carmanyola en cas de fer-los a la feina, i en cas de no dinar-hi 

s’ha d’explicar per què no es dinarà a casa, encara que només sigui perquè es va a dinar amb un 

amic.  

El quadre que es troba a la casa es presenta a continuació a la Taula 1(pàgina 17), on es pot observar 

com tasques com la neteja de lavabos de cada pis o la neteja de la cuina i els estris usats per a cuinar 

la duen a terme dues persones (cel·la dividida en dos espais per a escriure-hi el nom). També es 

poden observar els dies en que es porta a terme cada tasca, ja que els dies en què no s’ha de fer es 

troben tatxats amb gris. 
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En aquesta casa s’esmorza, dina, berena (els menors, si n’hi ha) i se sopa tots junts a les hores 

establertes, a menys que per motius de feina o fets puntuals com cites al metge o tràmits, s’hagi de 

modificar l’horari d’aquella persona.  

Els habitants de la casa han de posar-se d’acord amb l’horari de dutxes i s’ha d’estar a taula vestit de 

carrer a les 9 del matí, quan se serveix l’esmorzar. Durant el dia cadascú ha de dur a terme les 

tasques en les quals s’ha apuntat amb una certa flexibilitat horària, malgrat algunes tasques tenen 

horari establert (com cuinar el dinar). Els diners usats per a comprar i la llista de la compra per a la 

casa els hi és facilitada per part dels treballadors, encarregats de distribuir la subvenció per a cobrir 

les necessitats de tots els habitants de la casa.  

Cada diumenge hi ha una persona encarregada d’escollir el menú de la setmana, juntament amb un 

dels treballadors, que s’assegura que el menú quedi equilibrat i tingui de tot. Aquest acte és molt 

preuat per tots els habitants de la casa, ja que sovint hi ha moltes nacionalitats convisquent juntes, 

de manera que així poden escollir un menú especial del seu país el dia que cuinaran ells o elles i 

menjar de tant en tant el menjar del seu país nadiu. Tanmateix, els dies festius tant nacionals (tant a 

nivell d’Espanya com de Catalunya) com les festes religioses dels qui conviuen en aquesta casa es 

tenen en compte i es busca respectar dins el possible el menjar que es fa, i cadascú pot dur a terme 

la resta de cerimònies que implica o mantenir-se al marge; és una manera de compartir les seves 

creences i la seva cultura amb la resta d’habitants per tant de comprendre’s de millor manera.  
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Taula 1 Repartiment de tasques a la casa d'acollida 

(Elaboració pròpia) 
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V. METODOLOGIA 

Aquest treball es fonamentarà en una metodologia quantitativa que permetrà determinar la viabilitat 

del sistema de reinserció penitenciària català. 

L’estudi es durà a terme amb una base de dades primària, creada pel Departament de Justícia de 

Catalunya, més concretament el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Aquesta base de 

dades es va crear l’any 2007 a partir de 1.403 casos o persones que van deixar la presó l’any 2002; 

d’aquesta manera es pot observar la taxa de reincidència d’aquestes persones en els 5 anys 

posteriors a haver deixat el centre penitenciari en el que han complert condemna. En la base de 

dades s’hi troba tant homes com dones en la mateixa proporció que la població empresonada, 

d’aquesta manera l’estudi es pot extreure a tota la població penitenciària de Catalunya, i el marge 

d’error és de tant sols un 0,05%. 

Per calcular l’èxit del sistema de reinserció penitenciària, s’ha d’establir uns paràmetres que seran els 

que permetran considerar que una persona ha completat el seu procés de reinserció social. En 

aquest projecte es prendrà com a un procés de reinserció eficient si l’excarcerat no torna a cometre 

un delicte i passar per un centre penitenciari.  

Per tal d’observar els resultats del sistema de reinserció penitenciària de Catalunya, es realitzaran 

diversos creuaments de dades en els quals es buscarà quines relacions són significants, és a dir, si el 

fet de ser estranger en una presó catalana (on 0 és espanyol i 1 és estranger), o  la durada de la pena 

a complir (on 1 és una pena curta, 2 una pena mitjana i 3 és una pena llarga), o un delicte de drogues 

o seguretat influeix en la reinserció posterior al compliment de la condemna. 

A continuació, en el punt Població i mostra, s’aprofundirà més en el contingut de la citada base de 

dades, i els usos que se li ha donat, així com la manera en que va ser recollida i la manera de ser 

tractada per aquest article per tal de poder obtenir-ne els millors resultats possibles, i els més 

acurats a la realitat.  
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Taula 2 Taula de freqüències amb descriptius de mostra 

Variable 
Categoria de 
respostes 

No reincident Reincident Total 

N % N % N 

Sexe 
Home 765 59,3% 526 40,7% 1291 

Dona 73 65,2% 39 34,8% 112 

Nacionalitat 
Espanya 593 61,6% 369 38,4% 962 

Estranger 245 55,6% 196 44,4% 441 

Àrea geogràfica de 
procedència 

Espanya 593 61,6% 369 38,4% 962 

Unió Europea 40 64,5% 22 35,5% 62 

Resta d'Europa 20 43,5% 26 56,5% 46 

Magreb 95 46,8% 108 53,2% 203 

Resta d'Àfrica 28 68,3% 13 31,7% 41 

Centre i Sud Amèrica 49 81,7% 11 18,3% 60 

Àsia 12 42,9% 16 57,1% 28 

Resta del món 1 100,0% 0 0,0% 1 

Nombre de fills 

No té fills 444 60,2% 293 39,8% 737 

1 o 2 281 56,2% 219 43,8% 500 

3 o més 110 67,9% 52 32,1% 162 

Tipus de delicte 

Contra persones 89 69,0% 40 31,0% 129 

Contra llibertat sexual 25 100,0% 0 0,0% 25 

Contra propietat 412 49,9% 413 50,1% 825 

Drogues 199 84,0% 38 16,0% 237 

Altres delictes 113 60,4% 74 39,6% 187 

Nivell d'estudis 

1r Nivell - Etapa 
instrumental 

66 58,9% 46 41,1% 112 

2n nivell - Etapa 
instrumental 

70 47,6% 77 52,4% 147 

3r nivell - Etapa 
instrumental 

174 50,0% 174 50,0% 348 

ESO/Equivalent 283 61,9% 174 38,1% 457 

Batxillerat/Equivalent 0 0,0% 3 100,0% 3 

Universitat/Equivalent 16 64,0% 9 36,0% 25 

Formació no 
reglada/altres 

1 50,0% 1 50,0% 2 

Coneixement del 
castellà 

No l'entén 11 52,4% 10 47,6% 21 

L'entén 53 43,1% 70 56,9% 123 

El parla 56 42,1% 77 57,9% 133 

L'escriu 234 48,2% 251 51,8% 485 

Coneixement del 
català 

No l'entén 111 42,2% 152 57,8% 263 

L'entén 116 43,3% 152 56,7% 268 

El parla 71 57,3% 53 42,7% 124 

L'escriu 53 60,9% 34 39,1% 87 

Permisos ordinaris No 512 54,8% 423 45,2% 935 
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Sí 326 69,7% 142 30,3% 468 

Permisos 
extraordinaris 

No 290 49,3% 298 50,7% 588 

Sí 548 67,2% 267 32,8% 815 

Sortides 
programades 

No 649 59,4% 444 40,6% 1093 

Sí 189 61,0% 121 39,0% 310 

Tipus de llibertat 

Llibertat definitiva 399 48,7% 421 51,3% 820 

Llibertat condicional 241 84,3% 45 15,7% 286 

Altres conceptes 46 73,0% 17 27,0% 63 

No retorns o evasions 119 67,2% 58 32,8% 177 

Delicte segons 
violència 

Violent 148 63,8% 84 36,2% 232 

No violent 690 58,9% 481 41,1% 1171 

(Elaboració pròpia a partir de dades del SIPC) 

1. Població i mostra 

La població que es busca estudiar amb aquest estudi4 són totes les persones que van sortir de la 

presó definitivament l’any 2002 a Catalunya, sense tenir en compte les persones que estaven en 

presó preventiva ni les que van sortir en llibertat provisional. 

Aquesta població està formada per 2.579 persones, les quals estan agrupades en dos grups segons el 

motiu pel qual van sortir de presó: En el primer grup s’hi troben 2.406 persones, que van ser 

excarcerades; el segon grup engloba 173 persones que van sortir per trencament de condemna. 

El primer grup, està format per la població d’excarcerats, que van sortir per un dels següents motius: 

1. Llibertat definitiva: Després de complir tota la pena imposada. 

2. Llibertat condicional: Per alguna de les seves modalitats, haver complert ¾ parts de la 

condemna (art. 192 del Reglament Penitenciari); per avançat, havent complert ⅔ parts 

de la condemna (art. 205); per edat (art. 196.1); o per malaltia greu (art. 196.2). 

3. Llibertat per suspensió de l’execució de la pena. 

4. Alliberació per indult. 

5. Alliberació per extradició o expulsió del territori nacional. 

6. Excarceració pel compliment de la condemna en el país d’origen. 

7. Alliberació per extinció de la pena per altres conceptes. 

De la població del primer grup, formada per 2.406 persones, la mostra utilitzada per estudiar-lo és de 

1.230 persones.. L’error teòric per tant, és de α= ±1,99 per a dades globals, amb un interval de 

confiança de 95,5%. 

Del segon grup, que està format per 173 persones, 121 d’elles van reingressar per continuar complint 

la condemna, alguns al cap d’un dia d’haver-la quebrantat, altres al cap de més. Del grup de 173 

                                                             

4 La fitxa tècnica de l’estudi es troba en Annex 1 (pàgina 37) 
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doncs, es va fer un subgrup de 121, en els quals es va buscar observar si en el retorn del 

quebrantament de condemna, l’evolució dels individus havia estat diferent en alguna de les variables 

objecte d’estudi. 

Al llarg de l’estudi que es du a terme en aquesta investigació, no es té en compte el segon grup, ja 

que són les persones que van entrar a presó per trencament de condemna i no per haver comès un 

delicte, de manera que no es tractaran igual, a més, el grup és molt menor al primer grup, que és 

molt més important per aquesta recerca en particular. 

2. Variables estudiades 

Les variables5 d’aquest estudi es poden agrupar segons 4 conjunts:  

El primer grup són les variables personals, que recullen els aspectes següents: sexe, nacionalitat, 

àrea geogràfica de procedència, edat, comarca de residència, coneixement de la llengua catalana i 

castellana, la professió, el nombre de fills i els seus estudis. 

En el segon grup, format per les variables referides als antecedents penitenciaris, s’hi troba les 

preguntes de l’edat del primer ingrés en una institució penitenciària, si hi ha hagut ingressos 

ininterromputs previs a l’actual, quants han estat, i el temps que ha tardat en reingressar entre una 

condemna i la següent.  

El tercer grup engloba les variables que fan referència al compliment de la condemna base6 i que 

és el que engloba més variables, ja que és la base de l’estudi, incloent: el delicte de la condemna 

base, o el més greu en cas d’haver ingressat per més d’un delicte alhora; el delicte més greu comès 

dins el centre penitenciari durant el compliment de la condemna; la data del delicte de la pena base; 

el temps de condemna; la data d’ingrés en la institució penitenciària; la data d’ingrés preventiu; si ha 

sortit en llibertat condicional en algun moment; si ha passat per altres centres penitenciaris durant la 

mateixa condemna, i per quants; número de classificacions diferents que ha viscut; número 

d’ubicacions (mòduls i galeries) per les quals ha passat durant la condemna en el total d’institucions 

per les quals ha passat; si ha tingut regressions; nombre de vegades que ha estat en el 1r grau; si 

realitza activitats dins la presó, quantes i de quin tipus; si té permisos ordinaris, extraordinaris o 

sortides programades; si consten incidències en els permisos; tipus d’excarceració; data 

d’excarceració; nombre d’incidents totals registrats durant la pena base, nombre de faltes i nombre 

de sancions, així com quin incident hi ha hagut, com a quin tipus de falta se l’ha classificat i quina 

sanció se li ha aplicat; edat a l’ingressar a presó per la pena base, edat al sortir de presó per la pena 

base; i edat al reincidir. 

                                                             

5 La taula de variables i la manera com s’han recollit es pot trobar en l’Annex 2 (pàgina 37) 
6 La condemna base fa referència a aquella que estava complint dins la presó de manera ininterrompuda i de la 
qual va sortir-ne l’any 2002. 
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L’últim grup són variables referides a la reincidència: data de l’acte delictiu posterior a la pena 

base, delicte de reincidència, delicte més greu de la pena base, temps de condemna, nombre de 

causes posteriors i temps que ha tardar a reincidir. 

Malgrat la base de dades és primària, l’elaboració de les enquestes no ha sigut pròpia, i per tant no 

s’utilitzaran totes les dades, ja que no totes les variables són d’interès per aquest projecte. De la 

mateixa manera, si la base de dades fos d’elaboració pròpia, possiblement hi hauria més variables 

referents a l’últim grup, però la base de dades escollida és molt complerta i rigorosa.   
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VI. RESULTATS 

Després d’haver realitzat varis estudis, s’ha pogut crear el perfil de les persones excarcerades segons 

si són reincidents, multi reincidents o reincidents. Per a crear aquests perfils s’ha utilitzat unes taules 

amb les quals s’ha fet creuaments i s’ha observat quines relacions de variables són significatives, és a 

dir, quines variables modifiquen la probabilitat de ser reincident, multi reincident o no reincident. 

Un cop tinguem aquests tres perfils i s’observin quines diferències es presenten entre perfils, es 

podrà tenir en compte les variables que es poden alterar per tal que l’individu tingui un perfil més 

proper al no reincident. 

1. El perfil del no reincident envers el perfil del reincident 

Per a crear els dos perfils, primer s’estudiarà les variables que no són modificables o ho són però 

difícilment (sexe, lloc de procedència...) i després es valorarà les variables que es poden alterar per a 

modificar el perfil de l’individu. 

Si s’observa el sexe de l’individu, s’observa que de la població excarcerada l’any 2002, la majoria (el 

92%) són homes, tanmateix, la proporció d’homes que reincideixen sobre el total d’homes i la de 

dones només varia 5 punts percentuals, reincidint el 40,7% i el 34,8 respectivament. Al tenir en 

compte la nacionalitat, s’observa com un 44,4% dels estrangers reincideixen, front un 38,4% dels 

espanyols; tot i això, s’ha de tenir en compte que la població espanyola excarcerada el 2002 a 

Catalunya dobla la població estrangera, de manera que tot i que el percentatge d’estrangers 

reincidents sigui més alta, el nombre total de reincidents és menor (369 espanyols davant 196 

estrangers). Dins la procedència, i desglossant-la en 8 regions de procedència, es pot observar dins 

cada àrea quin percentatge de persones han reincidit, observant fàcilment com les taxes més altes 

de reincidència dins cada àrea són Àsia, la resta d’Europa i Magreb (57,1%, 56,5% i 53,2% 

respectivament). 

El nombre de fills és una variable molt poc influent, que fa variar la probabilitat de reincidir de 

manera especial, ja que el grup amb més taxa de reincidència és el que té un o dos fills amb un 

43,8%, mentre que dels que no tenen fills el 60,2% no reincideixen, i dels que en tenen 3 o més, el 

67,9%.  

De les variables modificables, s’observa com a l’estudiar el nivell de la persona en quan a llengües, 

primer es mirarà el coneixement del castellà i el català, i contra el pronòstic, el fet de conèixer el 

castellà no disminueix la probabilitat de reincidir, sinó que el 53,5% dels que escriuen el castellà 

reincideixen, front el 47,6% que no l’entén i reincideix. En canvi, davant el català el fenomen canvia, 

ja que dels que no l’entenen el 57,8% reincideix i en canvi dels que l’escriuen, només el 39%. 

El nivell d’estudis acadèmics també és un factor influent. Es pot observar com del total de la 

població, el lloc on es concentra el gruix més alt de gent és el grup dels que tenen la ESO o 

equivalent, on s’hi troba el 41,8% de la gent, dels quals el 61,9% no han reincidit. Dels nivells més 

baixos que el batxillerat o equivalent, del primer al tercer nivell de l’etapa instrumental s’incrementa 
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el percentatge de reincidents gairebé 9 punts percentuals; els nivells més alts d’educació s’observa 

com dels que tenen un títol universitari, el 36% reincideixen, reduint-se tant sols 2 punts percentuals 

respecte els que tenen l’ESO o equivalents. La resta de nivells, batxillerat i equivalents i formació no 

reglada o altres, no se’n poden extreure conclusions fiables ja que la mostra població és de només 3 i 

2 casos respectivament. 

S’observa també com el centre de compliment de condemna és de gran influència. L’únic centre que 

supera el 50% de reincidència és el Centre Penitenciari de Quatre Camins (51%), seguit del Centre 

Penitenciari d’Homes de Barcelona (47,6%) i del Centre Penitenciari Brians 1 (46,5%). Per contra, el 

centre amb un nivell de reinserció més alt és el Centre Obert de Lleida, amb un 11,1% de 

reincidència, seguit del Centre Obert de Barcelona, amb només un 11,5%. 

En contra d’algunes creences populars, es pot comprovar com les persones que han comès delictes 

violents tendeixen a reincidir 5 punts percentuals menys que els que han comès delictes no violents. 

Centrant-se més dins els tipus de delictes i dividint-los en 5 grans grups, s’observa un fet molt 

destacable; dels autors de delictes contra la llibertat sexual, cap ha reincidit des del 2002, de 25 

individus, tots s’han reinsertat en la societat. Cal destacar també que els autors dels delictes contra la 

propietat són els que més tendeixen a reincidir.  

Segons el nombre d’ubicacions en les quals ha comprès condemna la persona excarcerada, s’observa 

que a més ubicacions diferents, més probabilitats de reincidir hi ha, exceptuant el primer grup, ja que 

de les persones que han estat entre 1 i 4 ubicacions diferents, un 40,6% reincideixen, enfront el 

29,9% dels que han estat entre 5 i 9 ubicacions. A part del primer grup, tant en les variables de 

nombre d’ubicacions, com el nombre de classificacions es comporta augmentant la probabilitat de 

reincidir a major nombre de classificacions i ubicacions. 

Quan s’intenta descobrir si les persones amb permisos ordinaris són menys reincidents, com podria 

suposar-se, es veu que hi ha una diferència de 15 punts percentuals entre haver tingut permisos 

ordinaris o no. Així, els que han tingut permisos ordinaris, tenen una taxa de reincidència del 30,3%, 

mentre que la resta la tenen del 45,2%.  

Referent als permisos extraordinaris, la diferència és encara més pronunciada, situant la reincidència 

de les persones que mai han obtingut un permís extraordinari en un percentatge de reincidència del 

50,7%; mentre que el percentatge de persones que han obtingut un o més permisos extraordinaris i 

han tornat a reincidir des del 2002 és del 32,8%, és a dir, gairebé 20 punts percentuals de diferència 

entre uns i altres. 

Segons el tipus de llibertat amb la qual han sortit, també es presenta diferències de comportament. 

El 60,9% de la població reclusa de l’any 2002 va sortir amb llibertat definitiva, i d’aquests el 51,3% 

han reincidit. En canvi, dels que han sortit amb llibertat condicionals, que equivalen al 21,2%, només 

el 15,7% ha tornat a reincidir, front el 84,3% que no ha tornat a la presó.  

  



El sistema de reinserció penitenciària  Universitat de Barcelona 

25 
 

2. El perfil del reincident envers el multi reincident 

A l’hora de  crear el perfil del multi reincident en comparació amb el reincident, s’ha situat el no 

reincident per a tal de realitzar una millor comparativa i crear-ne un perfil més acurat. L’ordre 

d’estudi de les variables serà el mateix, situant en últim lloc les variables modificables durant el 

sistema de reinserció. 

En crear el perfil del multi reincident, s’ha observat que aquest és molt pròxim al del reincident, 

canviant només en algunes variables concretes presentades a continuació. 

L’origen de les persones multi reincidents és més ampli que el dels reincidents, englobant la Unió 

Europea, la resta d’Europa, Magreb i Àsia. A més, el 47,2% dels reincidents no entenen el català, i si 

se sumen els que no l’entenen i els que l’entenen però no el parlen, la xifra s’eleva al 82,6% dels 

multi reincidents. 

Les edats del primer ingrés a presó en els multi reincidents són més baixes que en els reincidents, 

amb una mitjana de 24,6 anys de mitjana. Les seves condemnes són de uns 594,3 dies de mitjana, 

enfront els 906,1 dels reincidents. 

No obstant, no és un grup que destaqui per a realitzar moltes activitats o tasques, sinó que es troba 

en gairebé tots els casos en una mitjana entre la dels no reincidents i els reincidents. Tampoc en 

destaca la classificació en el primer grau (0,16%) ni el nombre mitjà d’incidents, menor al dels 

reincidents.  

Cal destacar que dels multi reincidents, el 63,3% no ha tingut cap permís ordinari, el 78,8% no n’ha 

tingut cap d’extraordinari, i el 84,6% no ha tingut cap sortida programada, de manera que gairebé no 

han tingut contacte amb l’exterior durant la seva condemna. El 83,3% dels multi reincidents surten 

de presó en llibertat definitiva i l’edat amb la que surten és menor que la dels reincidents, sortint 

amb 31,2 dies de mitjana, i tardant una mitjana de 6 mesos en reincidir, mentre els reincidents 

tarden una mitjana de 2 anys. A més, al reincidir tornen a la presó amb penes altre cop menors que 

les penes de presó dels reincidents, amb una mitjana de 340,2 dies els multi reincidents, enfront els 

743,4 dies de mitjana dels reincidents. 

3. Diferències entre els perfils segons la durada de la condemna 

Una altra variable a analitzar a partir de la qual s’observaran els diversos perfils, és la durada de la 

condemna. Diferenciant entre les condemnes curtes, de menys de 4 anys; les condemnes mitjanes, a 

les quals ens referim per parlar de condemnes d’entre 4 i 9 anys; i les condemnes llargues, majors o 

iguals a 10 anys. 

En primer lloc, s’observarà el perfil de les persones que es troben complint cada condemna. Després 

s’observarà la reincidència de cada grup. 
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Del total de la població reclusa, el 75,8% han complert una condemna curta, davant el 18,6% que ha 

complert una condemna mitjana, i el 5,6% que l’ha complert llarga. En aquest estudi s’observa com el 

sexe no és una variable significativa en el tipus de condemna, distribuint-se de manera normal.  

En relació amb l’àrea geogràfica dels individus, la majoria d’àrees de procedència: Espanya, Unió  

Europea, la Resta d’Europa i Àsia, destaquen per tenir unes taxes de condemnes curtes del 74,0%, 

77,6%, 100%, 87,8% i 92,6% respectivament. En canvi, Resta d’Àfrica i Centre i Sud Amèrica tenen 

taxes de condemnes curtes del 53,7% i 50,8% respectivament; amb el 41,5% i 44,1% d’excarcerats 

havent complert condemnes mitjanes, mentre a la resta d’àrees no superen el 20%. De condemnes 

llargues els percentatges són similars i menors de 5, excepte en el cas Espanyol, en què és del 7,1%. 

El nombre de fills no és influent, ja que la població es reparteix de manera normal en els tres tipus de 

condemna. 

Endinsant-se en les variables modificables, el nivell de castellà ja s’ha comentat abans que no 

influeix, i el nivell de català en relació amb els tipus de condemna, el 87% de les persones que no 

l’entenen han complert condemnes curtes, mentre que dels altres grups, al voltant del 79% han 

complert condemnes curtes. Al mirar les condemnes llargues, s’observa un fet destacable, i és que el 

percentatge de cada grup que ha complert condemnes llargues augmenta a mida que augmenta el 

nivell de català, amb un percentatge de l’1,6% en els que no l’entenen, front el 9,5% que l’escriuen. 

El nivell d’estudis i el centre de compliment de condemna no influeixen en el tipus de condemna que 

s’ha complert segons la llargada. Segons la violència, s’observa com els tipus de delicte comesos si 

que són influents: el 80,3% de persones que van entrar a presó per delictes no violents han complert 

una pena curta, el 17,2% una pena mitja, i el 2,4% una pena llarga; dels delictes no violents, el 52,7% 

han complert una condemna curta, el 16,8% una condemna mitjana, i el 21,7% una condemna llarga. 

Entrant més en profunditat en els tipus de delictes i dividint-los en els 5 grans grups, destaquen que 

el 74,4% i el 79,9% de les persones que han comès un delicte contra la persona i contra la propietat 

respectivament han complert condemnes curtes, al voltant d’un 15% han complert condemnes 

mitjanes, i el 10% i el 5% respectivament han complert condemnes llargues. Dels delictes de drogues, 

la població es divideix de la següent manera, un 55,1% havent complert penes curtes, un 40,3% 

penes mitjanes, i un 4,7% penes llargues. En relació amb els delictes contra la llibertat sexual, la 

població es divideix bastant uniformement entre els tres tipus de durada de la condemna: un 37,5% 

han complert penes curtes, un 25,0% penes mitjanes, i un 37,5% penes llargues.   

Segons el nombre d’ubicacions i classificacions, com és d’esperar, a més nombre de classificacions, 

més percentatge d’excarcerats havent complert condemnes llargues, i a l’inrevés. 

Respecte als permisos ordinaris, dels que no en van tenir, el 94,8% complien condemnes curtes, el 

4,3% condemnes mitjanes, i només el 0,9% dels que no en van tenir estaven complint una condemna 

llarga. En canvi, dels que si que en van tenir, el 62,6% complien condemnes llargues, el 28,5% 

condemnes mitjanes, i el 8,9% llargues. Els permisos extraordinaris i les sortides programades es 
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comporten de manera molt semblant, amb uns percentatges molt similars als de les sortides 

ordinàries. 

Per últim, el tipus de llibertat amb el que han sortit també és influent, així que dels que van sortir 

l’any 2002 en llibertat definitiva, el 86,3% havien complert una pena curta, el 10,6% una pena 

mitjana, i el 3,1% una pena llarga; dels que havien sortit en llibertat condicional, el 56,3% havien 

complert una condemna curta, el 32,9% una condemna mitjana, i el 10,8%, una de llarga; en canvi, 

dels que van sortir per no retorns o evasions, el 51,1% havien complert una condemna curta, el 

38,1% una condemna mitjana, i el 10,2% una condemna llarga. 
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VII. FACTORS FAVORABLES O DESFAVORABLES 

Un cop analitzats els perfils dels no reincidents, reincidents i multi-reincidents, es poden observar 

clares diferències en les variables influents; però aquestes diferències no vénen donades per l’atzar, 

sinó que són fruit de diverses circumstàncies posades en comú. En aquest apartat es busca trobar 

possible motius darrere les característiques de cada grup: com es relacionen les diverses variables i 

perquè certs individus tendeixen cap a un perfil o altre.  

A diferència de l’apartat anterior, en el qual s’ha tingut en compte els perfils segons la llargada de la 

condemna per a poder observar la importància d’aquesta, en el punt actual no es durà a terme un 

anàlisi de resultats sobre les relacions de variables, sinó que l’objectiu d’aquest punt és posar de 

manifest com les variables que creen a la persona i la fan tendir cap a una conducta o l’altra estan 

relacionades, i per tant s’observarà com cada factor en desencadena un altre que fa que aquell 

individu tendeixi a reincidir o no. 

Per començar s’iniciarà l’estudi observant les característiques que defineixen per defecte a una 

persona no reincident, i com cada factor és favorable a un altre i el conjunt d’aquest li facilita la 

reinserció. 

1. Facilitats per a la reinserció 

En aquest apartat es mostra la transcendència de cada petita característica i com cadascuna d’elles 

porta a un altre factor, i el conjunt d’aquests és determinant en el procés de reinserció per tal 

d’aconseguir-ho. 

Si la persona és espanyola (o catalana), és més fàcil que domini la llengua del país, de manera que la 

barrera del llenguatge que tenen altres col·lectius queda suprimida. Això significa que la persona es 

troba adaptada al seu entorn, coneixent la cultura i tradicions del lloc on viu; això li permet crear 

fàcilment una xarxa social adequada que el pugui ajudar, facilitant-li la opció a conèixer gent per tal 

de poder escollir quines persones són més convenients, ja que et pots comunicar amb tothom i 

sentir-te identificat per una mateixa llengua. A més, si sap parlar i escriure el català, això significa que 

trobar una feina li serà molt més senzill que a d’altres. 

El fet que el seu primer ingrés sigui amb 28 anys, implica que probablement no ha crescut delinquint, 

sinó que per algun motiu ha delinquit en un moment puntual. No obstant, els delictes comesos són 

més greus que els delictes comesos per a persones que tendeixen més a reincidir, i això implica més 

d’una conseqüència: la primera, és que la societat condemna més els delictes contra les persones, 

contra la llibertat sexual i de drogues, de manera que l’individu se sent jutjat, de manera que no pot 

justificar de manera racional i senzilla els motius pels quals ho ha fet, cosa que és més fàcil de fer en 

un delicte com un robatori; en segon lloc, això comporta que la condemna sigui més llarga, i per tant, 

es pot oferir un millor programa d’estudis, ja que es té temps de dur-lo a terme. Això fa que la 

persona surti de presó amb un nivell acadèmic més alt i amb una capacitat que abans no tenia, i una 

característica que l’ajuda a trobar una feina estable. 
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Una condemna de 1159 dies de mitjana, també fa possible una adaptació progressiva de llibertats. La 

majoria de persones que sortiran i no reincidiran, han passat per 1 o 2 classificacions, i menys de 10 

ubicacions, això significa que van entrar amb segon grau directament i només van passar al tercer, o 

bé que van passar de primer a últim, i això només es pot donar per una bona conducta i predisposició 

de l’excarcerat; fet que alhora es relaciona amb el baix nombre d’incidents i de les seves conseqüents 

sancions. El temps que es dedica a que un pres s’adapti al seu nou grau de llibertat és molt 

important, i per tant, és altament recomanable que la persona es trobi un temps en tercer grau i amb 

sortides i permisos a l’exterior, i properament passi a una llibertat condicional, que li acabarà 

permetent aconseguir la llibertat definitiva, però no de manera instantània. 

Gràfic 1 Factors que afavoreixen a la reinserció 

 
(Elaboració pròpia) 
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2. Relació de factors favorables a reincidir 

De les variables determinants en la reincidència, la probabilitat d’una persona de reincidir augmenta 

quantes més de les característiques següents compleixi. 

Gràfic 2 Factors que afavoreixen la reincidència 

 
(Elaboració pròpia) 
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trobar una feina estable. Si el delicte comès no és violent, i a més és contra la propietat, aleshores és 

més probable que reincideixi, això es pot justificar amb la visió social que es té del delicte; un delicte 

violent és molt més malvist i més complicat de justificar als ulls de la resta de la societat que un 

delicte contra la propietat, amb gran varietat de motius comprensibles a ulls de qualsevol persona: la 

falta de diners per alimentar-se, haver de cuidar de fills o pares o la impotència de no tenir davant els 

que els sobre.  

Un alt nombre de faltes comeses és sinònim de major probabilitat de reincidir, i això es relaciona 

amb el seu comportament, que pot afavorir a que passi per règim de primer grau. A més, si la 

persona ha estat en primer grau, la probabilitat augmenta, però està relacionat amb el nombre de 

classificacions, ja que si ha entrat en primer grau, en el millor dels casos passaria per 3 classificacions 

(primer, segon i tercer grau), en cas de passar només una vegada per cada classificació. Un nombre 

alt de classificacions (3 o més) o d’ubicacions (12 o més) també incrementa la probabilitat de 

reincidir, ja que està relacionat amb el comportament del pres. Un alt nombre de classificacions 

implica que o no va entrar directament amb el tercer grau, o hi va entrar però per mal 

comportament el van haver de canviari posar en règim de segon o primer grau. Això assenyala a una 

conducta més aviat complicada, mostra que el pres, com a mínim al principi, no tenia intenció clara 

de cooperar, o bé que tenia problemes, i això són càrregues afegides que dificultarien la reinserció. 

(LUENGO, 1999) 

Si no ha tingut permisos ordinaris o extraordinaris, també augmenta la possibilitat de reincidir, però 

no directament, sinó que aquests permisos depenen del comportament dins la presó, si no han 

tingut permisos és perquè el comportament no era adequat, i això implica alhora no tenir permisos i 

estar classificat en un grau de llibertat menor. Si la condemna és curta i surt en règim de llibertat 

definitiva directament, és més probable que reincideixi; això es pot donar degut a que això implica 

que al entrar i al sortir probablement no ha millorat el seu nivell d’estudis ni el seu nivell amb 

l’idioma (ja que la condemna no ha estat suficient llarga). Si a això se li suma el fet que surt 

directament en règim de llibertat definitiva, sense una prèvia preparació a nivell psicològic, la 

reinserció es complica. 

3. Relació de factors favorables a la multi-reincidència 

Al gràfic que es troba a continuació es mostra les diverses característiques que vénen determinades 

per la mitjana de les persones multi-reincidents, i com aquestes característiques es troben 

relacionades.  
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Gràfic 3 Característiques favorables a la multi-reincidència 

 

(Elaboració pròpia) 

En el gràfic 3, es pot observar que la major part dels factors que conformen el perfil dels excarcerats 

reincidents, coincideixen també amb el dels multi-reincidents. En aquest sentit, moltes variables 

estan relacionades de la mateixa manera, però algunes d’elles són més exagerades en el cas de les 

persones multi-reincidents, de manera que se’ls complica encara més la reinserció, inclús després de 

la primera condemna. 

Es pot observar com les persones multi-reincidents acostumen a ser estrangeres que no parlen ni tan 

sols entenen el català. Això els impossibilita l’oportunitat de crear una xarxa social extensa; a més, 

això implica un nivell molt baix d’adaptació a la nova cultura amb la qual s’han trobat, ja que no han 

pogut aprendre a entendre la seva llengua i així es complica el poder entendre la cultura i les seves 

tradicions. 

El fet d’haver tingut el seu primer ingrés amb 24 anys o menys, fa menys probable que aquella 

persona hagi pogut conèixer un altre ambient i crear més d’una xarxa d’amistats per a poder veure 

les altres possibles opcions per a aconseguir diners. 
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En aquest cas, s’observa com el delicte comès és contra la propietat, i una vegada més això implica 

que la persona que l’ha comès té un càrrec de consciència menor, ja que no sent que hagi fet mal a 

ningú i pot justificar el delicte de manera senzilla. Si el delicte és contra la propietat, alhora la pena 

serà inferior, i per tant augmentaran les probabilitats de tornar a reincidir, ja que el temps passat a 

presó no serveix per a modificar en l’individu aspectes com el seu nivell d’estudis, la seva 

personalitat, les seves amistats perquè no hi ha temps. A més, cal tenir en compte que la persona ha 

passat per 10 ubicacions diferents o més, cosa que significa que no s’ha adaptat a la majoria, o que 

ha anat canviant de classificació i per tant d’ubicació. Qualsevol dels dos motius denota una manca 

d’adaptació i millora en el comportament, excepte en les situacions en que s’ha augmentat el seu 

règim de llibertat per a acabar desencadenant en una llibertat definitiva. Tot això, sumat al fet que la 

condemna ha estat curta, significa que les persones surten per compliment de condemna malgrat no 

hagin fet tot el procés de canvi de graus, sinó que arriba un dia en que han complert la seva pena i no 

poden ser retinguts i han de sortir en llibertat definitiva, malgrat les persones que el classifiquin no 

ho creguin oportú. 

Aquestes persones no han tingut cap permís ni ordinari, ni extraordinari, ni en les visites 

programades, fet que no sorprèn quan se sumen els factors exposats anteriorment. El nombre de 

faltes i de les seves conseqüents sancions es troba directament relacionat amb el nombre 

d’ubicacions i amb el fet de no haver sortit en llibertat condicional sinó en llibertat definitiva des d’un 

primer moment. 

Per últim, aquestes persones al sortir de presó rarament tenen un lloc real al qual anar o una 

educació diferent de la qual van entrar a la presó, de manera que la seva vida s’ha vist poc alterada 

positivament pel seu pas pel centre penitenciari, de manera que no és d’estranyar que reincideixin, i 

al fer-ho al cap de menys d’un any denota la facilitat que tenen per fer-ho i el poc que la pena 

complerta els ha afectat a l’hora de pensar en cometre un altre delicte, que acostuma ser el mateix; 

de manera que no és d’estranyar que el cicle torni a començar i la persona acabi reincidint més d’una 

vegada, convertint-se així en el que s’anomena multi-reincident. (AYUSO VIVANCOS, 2003) 
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VIII. CONCLUSIONS 

1. Contrast d’hipòtesis 

Durant el projecte es buscava descobrir si les premisses de les quals es partia i les quals es buscava 

contrastar eren encertades. 

La primera hipòtesi ha quedat refutada després d’acabar l’estudi, com s’ha demostrat en els apartats 

dedicats als perfils dels reincidents i multi-reincidents, les persones que han complert condemnes 

curtes tenen més tendència a reincidir; això es deu principalment a que el pas per la presó no els ha 

servit per a canviar les seves característiques personals com el nivell d’estudis, i a més no han tingut 

temps de seguir tot el procediment establert per a guanyar graus de llibertat, sinó que han 

aconseguit una llibertat absoluta de manera imminent i sense una correcta preparació prèvia. 

Malauradament, la hipòtesi segona queda pendent de comprovació en futurs estudis, ja que no s’ha 

pogut contrastar mitjançant únicament una metodologia quantitativa; No obstant, és un tema molt 

interessant en el qual aprofundir en futurs projectes. 

La hipòtesi tercera queda acceptada, ja que les persones que aconsegueixen permisos ordinaris o 

ordinaris i extraordinàries reincideixen 15 punts percentuals més que els que han pogut sortir i 

mantenir el contacte amb la família en un ambient menys hostil per a nens i familiars que la presó. 

Ha quedat demostrat que el nivell d’estudis (H4) és un factor molt important, i per tant s’ha de posar 

especial èmfasi en intentar modificar aquest aspecte de les persones que ingressen en centres 

penitenciaris. S’ha de donar a aquestes persones les eines necessàries per a poder deixar aquest món 

enrere, i per a fer-ho la eina principal són els estudis escolars. No obstant, és molt difícil fer-ho amb 

penes de presó curtes o amb persones que tenen molts canvis d’ubicacions, ja que així es fa difícil 

fer-ne un bon seguiment. És per això, que s’ha de millorar l’educació i l’accés a l’educació dins els 

centres penitenciaris.  

El més destacable d’aquest projecte és que hi ha tres perfils clars de persones, i que malgrat algunes 

característiques no són alterables, com el nombre de fills o la regió de la qual es prové, n’hi ha molts 

d’altres que si que ho són, i si el pas per la presó servís per a modificar-les, els resultats en temes de 

reinserció millorarien, acostant aquells que tenen perfils favorables a la reincidència o la multi-

reincidència, a tenir característiques que els facilitin la reinserció, com seria entrar a presó sense 

coneixement del català o amb estudis acadèmics primaris, i sortir-ne parlant i escrivint català o amb 

estudis d’educació secundària; en definitiva, dotant a aquelles persones que han delinquit per manca 

de recursos, per tal que un cop surtin del centre penitenciari, puguin aconseguir tenir qualitat de vida 

des de dins la legalitat. 
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2. Limitacions del Projecte 

El projecte actual ha estat realitzat durant un període de 5 mesos sense cap recurs econòmic. Aquest 

fet es posa de manifest en el tipus d’anàlisi realitzat: a partir del projecte actual, i de saber els perfils 

de les persones que no reincideixen, i el de les persones que han reincidit una o més vegades, seria 

interessant descobrir com canviar els aspectes personals d’aquestes persones per tal d’aconseguir 

que tinguin un perfil que concordi més amb el perfil no reincident per aconseguir una millor 

adaptació a la llibertat. 

Serà interessant també d’estudiar en un futur fins quin punt el sistema penitenciari és efectiu en 

delictes no violents de penes curtes, i fins quin punt una condemna curta en un centre penitenciari 

impulsa a la persona a delinquir de nou al estereotipar-lo i ajuntar-lo amb tants d’altres delinqüents 

de tots els perfils.    
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X. ANNEXES 

Annex 1 Fitxa tècnica de població i mostra 

 

Annex 2 Variables referides a aspectes individuals i/o personals del subjecte 

 

Annex 3 Variables referides a antecedents penitenciaris 
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Annex 4 Variables referides al compliment de la condemna base 
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Annex 5 Variables referides a la reincidència 

 

  



El sistema de reinserció penitenciària  Universitat de Barcelona 

41 
 

Annex 6 Reglament d’organització i funcionament dels serveis d’execució penal a Catalunya 

 

Font: Albertí, E. et. al 

Títol preliminar. Disposicions generals  

Títol I. De la intervenció penitenciària i dels centres penitenciaris 

Títol II. De la col·laboració institucional i de la participació social  

Títol III. De l’organització dels centres penitenciaris  

Capítol I. Model organitzatiu de centre penitenciari  

Capítol II. Òrgans unipersonals superiors dels centres penitenciaris  

Secció 1a. El/la director/a  

Secció 2a. El/la gerent  

Secció 3a. Els/les subdirectors/ores  

Secció 4a. El/la secretari/ària tècnic/a jurídic/a  

Secció 5a. Funcions comunes, suplències i torns d’incidències  

Capítol II. Òrgans col·legiats.  

Secció 1a. Funcionament dels òrgans col·legiats  

Secció 2a. Consell de Direcció  

Secció 3a. La Junta de Tractament  

Secció 4a. La Comissió Disciplinària  

Secció 5a. Els equips multidisciplinaris  

Títol IV. Del personal al servei de l’Administració competent en matèria d’execució penal a 

Catalunya  

Capítol I. Disposicions comunes en matèria de personal  

Capítol II. Especificitats del personal dels centres penitenciaris  

Capítol III. Organització dels serveis dels centres penitenciaris  

Secció 1a. Àmbit administratiu  

Secció 2a. Àmbit de rehabilitació  

Secció 3a. Àmbit de règim interior  

Secció 4a. Unitats especialitzades  

Títol V. De les prestacions de l’Administració penitenciària  

Capítol I. De l’assistència sanitària Capítol II. De l’educació als centres penitenciaris  

Capítol III. Dels serveis socials en l’àmbit de l’execució penal  

Capítol IV. Especificitats relatives al treball penitenciari, formació ocupacional i la 

inserció sociolaboral  

Títol VI. Del règim econòmic dels establiments  

Capítol I. Principis generals  

Capítol II. Règim patrimonial  

Capítol III. Gestió dels economats, les cafeteries i les cuines  

Capítol IV. Gestió econòmica administrativa de les despeses d’alimentació  

Capítol V. Gestió econòmica del vestuari, l’equip i els estris dels interns  

Capítol VI. Custòdia dels objectes de valor de les persones internes  

Capítol VII. Peculi de les persones internes 



El sistema de reinserció penitenciària  Universitat de Barcelona 

42 
 

1. Taules estadístiques 

1.1 Diferències entre el perfil del reincident del que no ho és 

Annex 7 Darrera presó on ha complert la condemna base 

(Elaboració pròpia a partir 
de dades del SIPC)  

Consta de reingrés a la presó 
Total 

  

No Sí 

Obert BCN 

Freqüència 46 6 52 

% de reingrés 5,5% 1,1% 3,7% 

Residu corregit 4,3 -4,3 
 

CP Homes BCN 

Freqüència 242 220 462 

% de reingrés 28,9% 38,9% 32,9% 

Residu corregit -3,9 3,9 
 

CP Brians 1 

Freqüència 108 94 202 

% de reingrés 12,9% 16,6% 14,4% 

Residu corregit -2,0 2,0 
 

CP Quatre Camins 

Freqüència 73 76 149 

% de reingrés 8,7% 13,5% 10,6% 

Residu corregit -2,8 2,8 
 

Obert Homes (Wad-Ras) 

Freqüència 63 20 83 

% de reingrés 7,5% 3,5% 5,9% 

Residu corregit 3,1 -3,1 
 

CP Dones BCN 

Freqüència 51 21 72 

% de reingrés 6,1% 3,7% 5,1% 

Residu corregit 2,0 -2,0 
 

CP Joves BCN 

Freqüència 42 30 72 

% de reingrés 5,0% 5,3% 5,1% 

Residu corregit -0,2 0,2 
 

CP Girona 

Freqüència 31 8 39 

% de reingrés 3,7% 1,4% 2,8% 

Residu corregit 2,6 -2,6 
 

CP Figueres 

Freqüència 26 11 37 

% de reingrés 3,1% 1,9% 2,6% 

Residu corregit 1,3 -1,3 
 

CP Ponent 

Freqüència 79 51 130 

% de reingrés 9,4% 9,0% 9,3% 

Residu corregit 0,3 -0,3 
 

Obert Lleida 

Freqüència 24 3 27 

% de reingrés 2,9% 0,5% 1,9% 

Residu corregit 3,1 -3,1 
 

CP Tarragona 
Freqüència 53 25 78 

% de reingrés 6,3% 4,4% 5,6% 



El sistema de reinserció penitenciària  Universitat de Barcelona 

43 
 

Residu corregit 1,5 -1,5 
 

Total 
Freqüència 838 565 1403 

% de reingrés 100,0% 100,0% 100,0% 

     
Mesures simètriques   Valor Sig. Aproximada 

 
Phi   0,225 0,000 

 
V de Cramer   0,225 0,000 

 
(Elaboració pròpia a partir de dades del SIPC) 

 

Annex 8 Nacionalitat 

  
Consta de reingrés a la presó 

Total 

  

No Sí 

Espanyol 

Freqüència 593 369 962 

% de reingrés 70,8% 65,3% 68,6% 

Residu corregit 2,2 -2,2   

Estranger 

Freqüència 245 196 441 

% de reingrés 29,2% 34,7% 31,4% 

Residu corregit -2,2 2,2   

Total 
Freqüència 838 565 1403 

% de reingrés 100,0% 100,0% 100,0% 

     
Mesures simètriques Valor Sig. Aproximada 

 
Phi   0,058 0,031 

 
V de Cramer   0,058 0,031 

 
(Elaboració pròpia a partir de dades del SIPC) 

 

Annex 9 Àrea geogràfica de procedència 

  
Consta de reingrés a la presó 

Total 

  

No Sí 

Espanya 

Freqüència 593 369 962 

% de reingrés 70,8% 65,3% 68,6% 

Residu 
corregit 

2,2 -2,2   

Unió Europea 

Freqüència 40 22 62 

% de reingrés 4,8% 3,9% 4,4% 

Residu 
corregit 

0,8 -0,8   

Resta d'Europa 

Freqüència 20 26 46 

% de reingrés 2,4% 4,6% 3,3% 

Residu 
corregit 

-2,3 2,3   

Magreb 
Freqüència 95 108 203 

% de reingrés 11,3% 19,1% 14,5% 



El sistema de reinserció penitenciària  Universitat de Barcelona 

44 
 

Residu 
corregit 

-4,1 4,1   

Resta d'Àfrica 

Freqüència 28 13 41 

% de reingrés 3,3% 2,3% 2,9% 

Residu 
corregit 

1,1 -1,1   

Centre i Sud Amèrica 

Freqüència 49 11 60 

% de reingrés 5,8% 1,9% 4,3% 

Residu 
corregit 

3,5 -3,5   

Àsia 

Freqüència 12 16 28 

% de reingrés 1,4% 2,8% 2,0% 

Residu 
corregit 

-1,8 1,8   

Resta del món 

Freqüència 1 0 1 

% de reingrés 0,1% 0,0% 0,1% 

Residu 
corregit 

0,8 -0,8   

Total 
Freqüència 838 565 1403 

% de reingrés 100,0% 100,0% 100,0% 

     
Mesures simètriques   Valor Sig. Aproximada 

 
Phi   0,116 0,000 

 
V de Cramer   0,116 0,000 

 
(Elaboració pròpia a partir de dades del SIPC) 

 

Annex 10 Coneixement del castellà 

  
Consta de reingrés a la presó 

Total 

  

No Sí 

No l'entén 

Freqüència 11 10 21 

% de reingrés 3,1% 2,5% 2,8% 

Residu corregit 0,6 -0,6   

L'entén 

Freqüència 53 70 123 

% de reingrés 15,0% 17,2% 16,1% 

Residu corregit -0,8 0,8   

El parla 

Freqüència 56 77 133 

% de reingrés 15,8% 18,9% 17,5% 

Residu corregit -1,1 1,1   

L'escriu 

Freqüència 234 251 485 

% de reingrés 66,1% 61,5% 63,6% 

Residu corregit 1,3 -1,3   

Total 
Freqüència 354 408 762 

% de reingrés 100,0% 100,0% 100,0% 
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Mesures simètriques Valor Sig. Aproximada 
 

Phi   0,057 0,476 
 

V de Cramer 0,057 0,476 
 

(Elaboració pròpia a partir de dades del SIPC) 

Annex 11 Coneixement del català 

  
Consta de reingrés a la presó 

Total 

  

No Sí 

No l'entén 

Freqüència 111 152 263 

% de reingrés 31,6% 38,9% 35,4% 

Residu 
corregit 

-2,1 2,1   

L'entén 

Freqüència 116 152 268 

% de reingrés 33,0% 38,9% 36,1% 

Residu 
corregit 

-1,6 1,6   

El parla 

Freqüència 71 53 124 

% de reingrés 20,2% 13,6% 16,7% 

Residu 
corregit 

2,4 -2,4   

L'escriu 

Freqüència 53 34 87 

% de reingrés 15,1% 8,7% 11,7% 

Residu 
corregit 

2,7 -2,7   

Total 
Freqüència 351 391 742 

% de reingrés 100,0% 100,0% 100,0% 

     
Mesures simètriques Valor Sig. Aproximada 

 
Phi   0,146 0,001 

 
V de Cramer 0,146 0,001 

 
(Elaboració pròpia a partir de dades del SIPC) 

 

Annex 12 Intèrvals de nombre de fills 

  
Consta de reingrés a la presó 

Total 

  

No Sí 

No té fills 

Freqüència 444 293 737 

% de reingrés 53,2% 52,0% 52,7% 

Residu 
corregit 

0,0 0,0   

1 o 2 fills 

Freqüència 281 219 500 

% de reingrés 33,7% 38,8% 35,7% 

Residu 
corregit 

-2,0 2,0   

3 o més 
fills 

Freqüència 110 52 162 

% de reingrés 13,2% 9,2% 11,6% 
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Residu 
corregit 

2,3 -2,3   

Total 
Freqüència 835 564 1399 

% de reingrés 100,0% 100,0% 100,0% 

     
Mesures simètriques Valor Sig. Aproximada 

 
Phi   0,072 0,028 

 
V de Cramer 0,072 0,028 

 
(Elaboració pròpia a partir de dades del SIPC) 

 

Annex 13 Nivell d'estudis 

  
Consta de reingrés a la presó 

Total 

  

No Sí 

1r Nivell - Etapa instrumental 

Freqüència 66 46 112 

% de reingrés 10,8% 9,5% 10,2% 

Residu 
corregit 

0,7 -0,7   

2n nivell - Etapa instrumental 

Freqüència 70 77 147 

% de reingrés 11,5% 15,9% 13,4% 

Residu 
corregit 

-2,1 2,1   

3r nivell - Etapa instrumental 

Freqüència 174 174 348 

% de reingrés 28,5% 36,0% 31,8% 

Residu 
corregit 

-2,6 2,6   

ESO/Equivalent 

Freqüència 283 174 457 

% de reingrés 46,4% 36,0% 41,8% 

Residu 
corregit 

3,5 -3,5   

Batxillerat/Equivalent 

Freqüència 0 3 3 

% de reingrés 0,0% 0,6% 0,3% 

Residu 
corregit 

-1,9 1,9   

Universitat/Equivalent 

Freqüència 16 9 25 

% de reingrés 2,6% 1,9% 2,3% 

Residu 
corregit 

0,8 -0,8   

Formació no reglada/altres 

Freqüència 1 1 2 

% de reingrés 0,2% 0,2% 0,2% 

Residu 
corregit 

-0,2 0,2   

Total 
Freqüència 610 484 1094 

% de reingrés 100,0% 100,0% 100,0% 

     
Mesures simètriques   Valor Sig. Aproximada 
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Phi   0,137 0,002 
 

V de Cramer   0,137 0,002 
 

(Elaboració pròpia a partir de dades del SIPC) 

Annex 14 Ingressos anteriors a presó 

  
Consta de reingrés a la presó 

Total 

  

No Sí 

No 

Freqüència 412 144 556 

% de reingrés 49,2% 25,5% 39,6% 

Residu corregit 8,9 -8,9   

Sí 

Freqüència 426 421 847 

% de reingrés 50,8% 74,5% 60,4% 

Residu corregit -8,9 8,9   

Total 
Freqüència 838 565 1403 

% de reingrés 100,0% 100,0% 100,0% 

     
Mesures simètriques Valor Sig. Aproximada 

 
Phi   0,237 0,000 

 
V de Cramer 0,237 0,000 

 
(Elaboració pròpia a partir de dades del SIPC) 

 

Annex 15 Agrupació 5 tipus de delictes 

  
Consta de reingrés a la presó 

Total 

  

No Sí 

Contra persones 

Freqüència 89 40 129 

% de reingrés 10,6% 7,1% 9,2% 

Residu 
corregit 

2,3 -2,3   

Contra llibertat sexual 

Freqüència 25 0 25 

% de reingrés 3,0% 0,0% 1,8% 

Residu 
corregit 

4,1 -4,1   

Contra propietat 

Freqüència 412 413 825 

% de reingrés 49,2% 73,1% 58,8% 

Residu 
corregit 

-8,9 8,9   

Drogues 

Freqüència 199 38 237 

% de reingrés 23,7% 6,7% 16,9% 

Residu 
corregit 

8,3 -8,3   

Altres delictes 

Freqüència 113 74 187 

% de reingrés 13,5% 13,1% 13,3% 

Residu 
corregit 

0,2 -0,2   

Total Freqüència 838 565 1403 
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% de reingrés 100,0% 100,0% 100,0% 

     
Mesures simètriques   Valor Sig. Aproximada 

 
Phi   0,283 0,000 

 
V de Cramer   0,283 0,000 

 
(Elaboració pròpia a partir de dades del SIPC) 

 

Annex 16 Nombre de classificacions agrupades 

  
Consta de reingrés a la presó 

Total 

  

No Sí 

Sense classificar 

Freqüència 206 200 406 

% de reingrés 24,6% 35,4% 28,9% 

Residu corregit -4,4 4,4   

1 classificació 

Freqüència 341 185 526 

% de reingrés 40,7% 32,7% 37,5% 

Residu corregit 3,0 -3,0   

2 classificacions 

Freqüència 172 76 248 

% de reingrés 20,5% 13,5% 17,7% 

Residu corregit 3,4 -3,4   

3 o més classificacions 

Freqüència 119 104 223 

% de reingrés 14,2% 18,4% 15,9% 

Residu corregit -2,1 2,1   

Total 
Freqüència 838 565 1403 

% de reingrés 100,0% 100,0% 100,0% 

     
Mesures simètriques   Valor Sig. Aproximada 

 
Phi   0,153 0,000 

 
V de Cramer   0,153 0,000 

 
(Elaboració pròpia a partir de dades del SIPC) 

 

Annex 17 Ubicacions diferents agrupada 

  
Consta de reingrés a la presó 

Total 

  

No Sí 

Entre 1 i 4 ubicacions 

Freqüència 396 271 667 

% de reingrés 47,3% 48,0% 47,5% 

Residu corregit -0,3 0,3   

Entre 5 i 9 ubicacions 

Freqüència 206 88 294 

% de reingrés 24,6% 15,6% 21,0% 

Residu corregit 4,1 -4,1   

Entre 10 i 20 ubicacions 

Freqüència 148 103 251 

% de reingrés 17,7% 18,2% 17,9% 

Residu corregit -0,3 0,3   
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Més de 20 ubicacions 

Freqüència 88 103 191 

% de reingrés 10,5% 18,2% 13,6% 

Residu corregit -4,1 4,1   

Total 
Freqüència 838 565 1403 

% de reingrés 100,0% 100,0% 100,0% 

     
Mesures simètriques   Valor Sig. Aproximada 

 
Phi   0,141 0,000 

 
V de Cramer   0,141 0,000 

 
(Elaboració pròpia a partir de dades del SIPC) 

 

Annex 18 Permisos ordinaris durant la pena base 

  
Consta de reingrés a la presó 

Total 

  

No Sí 

No permisos 

Freqüència 512 423 935 

% de reingrés 61,1% 74,9% 66,6% 

Residu 
corregit 

-5,4 5,4   

Si permisos 

Freqüència 326 142 468 

% de reingrés 38,9% 25,1% 33,4% 

Residu 
corregit 

5,4 -5,4   

Total 
Freqüència 838 565 1403 

% de reingrés 100,0% 100,0% 100,0% 

     
Mesures simètriques Valor Sig. Aproximada 

 
Phi   -0,143 0,000 

 
V de Cramer   0,143 0,000 

 
(Elaboració pròpia a partir de dades del SIPC) 

 

Annex 19 Permisos extraordinaris durant la pena base 

  
Consta de reingrés a la presó 

Total 

  

No Sí 

No 
permisos 

Freqüència 290 298 588 

% de reingrés 34,6% 52,7% 41,9% 

Residu 
corregit 

-6,8 6,8   

Si permisos 

Freqüència 548 267 815 

% de reingrés 65,4% 47,3% 58,1% 

Residu 
corregit 

6,8 -6,8   

Total 
Freqüència 838 565 1403 

% de reingrés 100,0% 100,0% 100,0% 
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Mesures simètriques Valor Sig. Aproximada 

 
Phi   -0,180 0,000 

 
V de Cramer 0,180 0,000 

 
(Elaboració pròpia a partir de dades del SIPC) 

 

Annex 20 Sortida de presó agrupada 

  
Consta de reingrés a la presó 

Total 

  

No Sí 

Llibertat definitiva 

Freqüència 399 421 820 

% de reingrés 49,6% 77,8% 60,9% 

Residu corregit -10,4 10,4   

Llibertat condicional 

Freqüència 241 45 286 

% de reingrés 29,9% 8,3% 21,2% 

Residu corregit 9,5 -9,5   

Altres conceptes 

Freqüència 46 17 63 

% de reingrés 5,7% 3,1% 4,7% 

Residu corregit 2,2 -2,2   

No retorns o evasions 

Freqüència 119 58 177 

% de reingrés 14,8% 10,7% 13,2% 

Residu corregit -2,1 2,1   

Total 
Freqüència 805 541 1346 

% de reingrés 100,0% 100,0% 100,0% 

     
Mesures simètriques   Valor Sig. Aproximada 

 
Phi   0,301 0,000 

 
V de Cramer   0,301 0,000 

 
(Elaboració pròpia a partir de dades del SIPC) 

 

Annex 21 Resum de dades quantitatives 

 
Consta de reingrés a 
la presó? 

N Mitjana Desviació típica Significació 

 
Quants ingressos anteriors 

No 426 2,8 2,6 0,000 

Sí 421 4,4 4,3 0,000 

Nombre d'ubicacions 
diferents 

No 838 9,0 10,7 0,000 

Sí 565 11,6 15,4 0,000 

N total activitats 
No 639 19,8 22,4 0,000 

Sí 391 25,0 27,5 0,000 

Nombre de regressions 
No 838 0,2 0,6 0,000 

Sí 565 0,4 0,8 0,000 

Nombre 1r graus 
No 838 0,1 0,4 0,000 

Sí 565 0,2 0,6 0,000 
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N total d'incidents 
No 838 0,9 2,4 0,000 

Sí 565 1,7 3,3 0,000 

N total de faltes 
No 838 2,0 5,3 0,000 

Sí 565 3,9 8,2 0,000 

N total de sancions 
No 838 1,6 4,5 0,000 

Sí 565 3,0 6,6 0,000 

Edat primer ingrés a presó 
No 424 28,7 10,0 0,000 

Sí 415 25,1 7,1 0,000 

Edat al entrar a presó PB 
No 837 33,9 1,5 0,000 

Sí 565 30,0 8,1 0,000 

Edat delicte PB 
No 837 33,8 1,5 0,000 

Sí 565 30,0 8,1 0,000 

Edat al sortir presó PB 
No 837 36,1 10,6 0,000 

Sí 565 32,0 8,0 0,000 

Total temps condemna PB 
No 825 1159,4 1494,5 0,000 

Sí 545 765,9 1173,2 0,000 

Total de PB en mesos 
No 825 38,6 49,8 0,000 

Sí 545 25,5 39,1 0,000 

(Elaboració pròpia a partir de dades del SIPC) 

 

Annex 22 Gènere 

  
Consta de reingrés a la presó 

Total 

  

No Sí 

Home 

Freqüència 765 526 1291 

% de reingrés 91,3% 93,1% 92,0% 

Residu corregit -1,2 1,2   

Dona 

Freqüència 73 39 112 

% de reingrés 8,7% 6,9% 8,0% 

Residu corregit 1,2 -1,2   

Total 
Freqüència 838 565 1403 

% de reingrés 100,0% 100,0% 100,0% 

     
Mesures simètriques Valor Sig. Aproximada 

 
Phi   -0,033 0,220 

 
V de Cramer 0,033 0,220 

 
(Elaboració pròpia a partir de dades del SIPC) 

 

Annex 23 Delicte segons la violència 

  
Consta de reingrés a la presó 

Total 

  

No Sí 

Delicte violent 
Freqüència 148 84 232 

% de reingrés 17,7% 14,9% 16,5% 
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Residu corregit 1,4 -1,4   

Delicte no violent 

Freqüència 690 481 1171 

% de reingrés 82,3% 85,1% 83,5% 

Residu corregit -1,4 1,4   

Total 
Freqüència 838 565 1403 

% de reingrés 100,0% 100,0% 100,0% 

     
Mesures simètriques   Valor Sig. Aproximada 

 
Phi   0,037 0,167 

 
V de Cramer   0,037 0,167 

 
(Elaboració pròpia a partir de dades del SIPC) 

 

1.2 Diferències entre el perfil del multi reincident del que no ho és 

Annex 24 Nacionalitat 

  
Consta de reingrés a la presó 

Total 

  

No reincident Reincidents Multi reincident 

Espanyol 

Freqüència 593 219 150 962 

% de reingrés 70,8% 71,6% 57,9% 68,6% 

Residu corregit 2,2 1,3 -4,1   

Estranger 

Freqüència 245 87 109 441 

% de reingrés 29,2% 28,4% 42,1% 31,4% 

Residu corregit -2,2 -1,3 4,1   

Total 
Freqüència 838 306 259 1403 

% de reingrés 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

     
 Mesures simètriques Valor Sig. Aproximada 

 
 Phi   0,109 0,000 

 
 V de Cramer 0,109 0,000 

 
 (Elaboració pròpia a partir de dades del SIPC) 

 

Annex 25 Àrea geogràfica de procedència 

  
Consta de reingrés a la presó 

Total 

  

No reincident Reincidents Multi reincident 

Espanya 

Freqüència 593 219 150 962 

% de reingrés 70,8% 71,6% 57,9% 68,6% 

Residu corregit 2,2 1,3 -4,1   

Unió Europea 

Freqüència 40 3 19 62 

% de reingrés 4,8% 1,0% 7,3% 4,4% 

Residu corregit 0,8 -3,3 2,5   

Resta d'Europa 
Freqüència 20 8 18 46 

% de reingrés 2,4% 2,6% 6,9% 3,3% 
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Residu corregit -2,3 -0,7 3,7   

Magreb 

Freqüència 95 54 54 203 

% de reingrés 11,3% 17,6% 20,8% 14,5% 

Residu corregit -4,1 1,8 3,2   

Resta d'Àfrica 

Freqüència 28 9 4 41 

% de reingrés 3,3% 2,9% 1,5% 2,9% 

Residu corregit 1,1 0,0 -1,5   

Centre i Sud Amèrica 

Freqüència 49 7 4 60 

% de reingrés 5,8% 2,3% 1,5% 4,3% 

Residu corregit 3,5 -1,9 -2,4   

Àsia 

Freqüència 12 6 10 28 

% de reingrés 1,4% 2,0% 3,9% 2,0% 

Residu corregit -1,8 0,0 2,4   

Resta del món 

Freqüència 1 0 0 1 

% de reingrés 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 

Residu corregit 0,8 -0,5 -0,5   

Total 
Freqüència 838 306 259 1403 

% de reingrés 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

      
Mesures simètriques   Valor Sig. Aproximada 

  
Phi   0,22 0,000 

  
V de Cramer   0,155 0,000 

  
(Elaboració pròpia a partir de dades del SIPC) 

 

Annex 26 Coneixement del català 

  
Consta de reingrés a la presó 

Total 

  

No 
reincident 

Reincidents 
Multi 
reincident 

No l'entén 

Freqüència 111 60 92 263 

% de reingrés 31,6% 30,6% 47,2% 35,4% 

Residu corregit -2,1 -1,6 4   

L'entén 

Freqüència 116 83 69 268 

% de reingrés 33,0% 42,3% 35,4% 36,1% 

Residu corregit -1,6 2,1 -0,2   

El parla 

Freqüència 71 30 23 124 

% de reingrés 20,2% 15,3% 11,8% 16,7% 

Residu corregit 2,4 -0,6 -2,1   

L'escriu 

Freqüència 53 23 11 87 

% de reingrés 15,1% 11,7% 5,6% 11,7% 

Residu corregit 2,7 0,0 -3,1   

Total 
Freqüència 351 196 195 742 

% de reingrés 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Mesures simètriques Valor 
Sig. 
Aproximada   

Phi   0,196 0,000 
  

V de Cramer 0,139 0,000 
  

(Elaboració pròpia a partir de dades del SIPC) 

Annex 27 Ingressos anteriors a presó 

  
Consta de reingrés a la presó 

Total 

  

No reincident Reincidents Multi reincident 

No 

Freqüència 412 85 59 556 

% de reingrés 49,2% 27,8% 22,8% 39,6% 

Residu corregit 8,9 -4,8 -6,1   

Sí 

Freqüència 426 221 200 847 

% de reingrés 50,8% 72,2% 77,2% 60,4% 

Residu corregit -8,9 4,8 6,1   

Total 
Freqüència 838 306 259 1403 

% de reingrés 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

      
Mesures simètriques Valor Sig. Aproximada 

  
Phi   0,24 0,000 

  
V de Cramer   0,24 0,000 

  
(Elaboració pròpia a partir de dades del SIPC) 

 

Annex 28 Agrupació 5 tipus de delictes 

  
Consta de reingrés a la presó 

Total 

  

No reincident Reincidents Multi reincident 

Contra persones 

Freqüència 89 31 9 129 

% de reingrés 10,6% 10,1% 3,5% 9,2% 

Residu corregit 2,3 0,6 -3,5   

Contra llibertat 
sexual 

Freqüència 25 0 0 25 

% de reingrés 3,0% 0,0% 0,0% 1,8% 

Residu corregit 4,1 -2,7 -2,4   

Contra propietat 

Freqüència 412 217 196 825 

% de reingrés 49,2% 70,9% 75,7% 58,8% 

Residu corregit -8,9 4,9 6,1   

Drogues 

Freqüència 199 26 12 237 

% de reingrés 23,7% 8,5% 4,6% 16,9% 

Residu corregit 8,3 -4,4 -5,8   

Altres delictes 

Freqüència 113 32 42 187 

% de reingrés 13,5% 10,5% 16,2% 13,3% 

Residu corregit 0,2 -1,7 1,5   

Total Freqüència 838 306 259 1403 
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% de reingrés 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

      

Mesures simètriques Valor 
Sig. 
Aproximada   

Phi   0,298 0,000 
  

V de Cramer   0,210 0,000 
  

(Elaboració pròpia a partir de dades del SIPC) 

 

Annex 29 Nombre de classificacions agrupades 

  
Consta de reingrés a la presó 

Total 

  

No reincident Reincidents Multi reincident 

Sense classificar 

Freqüència 206 84 116 406 

% de reingrés 24,6% 27,5% 44,8% 28,9% 

Residu corregit -4,4 -0,6 6,2   

1 classificació 

Freqüència 341 103 82 526 

% de reingrés 40,7% 33,7% 31,7% 37,5% 

Residu corregit 3,0 -1,6 -2,1   

2 classificacions 

Freqüència 172 54 22 248 

% de reingrés 20,5% 17,6% 8,5% 17,7% 

Residu corregit 3,4 0,0 -4,3   

3 o més 
classificacions 

Freqüència 119 65 39 223 

% de reingrés 14,2% 21,2% 15,1% 15,9% 

Residu corregit -2,1 2,9 -0,4   

Total 
Freqüència 838 306 259 1403 

% de reingrés 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  
    

Mesures simètriques Valor Sig. Aprox. 
  

Phi   0,202 0,000 
  

V de Cramer   0,143 0,000 
  

(Elaboració pròpia a partir de dades del SIPC) 

 

Annex 30 Ubicacions diferents agrupada 

  
Consta de reingrés a la presó 

Total 

  

No reincident Reincidents Multi reincident 

Entre 1 i 4 
ubicacions 

Freqüència 396 125 146 667 

% de reingrés 47,3% 40,8% 56,4% 47,5% 

Residu 
corregit 

-0,3 -2,7 3,2   

Entre 5 i 9 
ubicacions 

Freqüència 206 60 28 294 

% de reingrés 24,6% 19,6% 10,8% 21,0% 

Residu 
corregit 

4,1 -0,7 -4,4   

Entre 10 i 20 Freqüència 148 59 44 251 
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ubicacions % de reingrés 17,7% 19,3% 17,0% 17,9% 

Residu 
corregit 

-0,3 0,7 -0,4   

Més de 20 
ubicacions 

Freqüència 88 62 41 191 

% de reingrés 10,5% 20,3% 15,8% 13,6% 

Residu 
corregit 

-4,1 3,8 1,2   

Total 
Freqüència 838 306 259 1403 

% de reingrés 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

      
Mesures simètriques Valor Sig. Aproximada 

  
Phi   0,174 0,000 

  
V de Cramer 0,123 0,000 

  
(Elaboració pròpia a partir de dades del SIPC) 

 

Annex 31 Permisos ordinaris durant la pena base 

  
Consta de reingrés a la presó 

Total 

  

No reincident Reincidents Multi reincident 

No 
permisos 

Freqüència 290 134 164 588 

% de reingrés 34,6% 43,8% 63,3% 41,9% 

Residu 
corregit 

-6,8 0,8 7,7   

Si permisos 

Freqüència 548 172 95 815 

% de reingrés 65,4% 56,2% 36,7% 58,1% 

Residu 
corregit 

6,8 -0,8 -7,7   

Total 
Freqüència 838 306 259 1403 

% de reingrés 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

      
Mesures simètriques Valor Sig. Aproximada 

  
Phi   0,219 0,000 

  
V de Cramer 0,219 0,000 

  
(Elaboració pròpia a partir de dades del SIPC) 

 

Annex 32 Permisos extraordinaris durant la pena base 

  
Consta de reingrés a la presó 

Total 

  

No reincident Reincidents Multi reincident 

No 
permisos 

Freqüència 512 219 204 935 

% de reingrés 61,1% 71,6% 78,8% 66,6% 

Residu 
corregit 

-5,4 2,1 4,6   

Si permisos 

Freqüència 326 87 55 468 

% de reingrés 38,9% 28,4% 21,2% 33,4% 

Residu 5,4 -2,1 -4,6   
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corregit 

Total 
Freqüència 838 306 259 1403 

% de reingrés 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

      
Mesures simètriques Valor Sig. Aproximada 

  
Phi   0,151 0,000 

  
V de Cramer 0,151 0,000 

  
(Elaboració pròpia a partir de dades del SIPC) 

 

Annex 33 Sortida de presó agrupada 

  
Consta de reingrés a la presó 

Total 

  

No reincident Reincidents Multi reincident 

Llibertat definitiva 

Freqüència 399 211 210 820 

% de reingrés 49,6% 73,0% 83,3% 60,9% 

Residu 
corregit 

-10,4 4,8 8,1   

Llibertat 
condicional 

Freqüència 241 29 16 286 

% de reingrés 29,9% 10,0% 6,3% 21,2% 

Residu 
corregit 

9,5 -5,3 -6,4   

Altres conceptes 

Freqüència 46 10 7 63 

% de reingrés 5,7% 3,5% 2,8% 4,7% 

Residu 
corregit 

2,2 -1,1 -1,6   

No retorns o 
evasions 

Freqüència 119 39 19 177 

% de reingrés 14,8% 13,5% 7,5% 13,2% 

Residu 
corregit 

2,2 0,2 -2,9   

Total 
Freqüència 805 289 252 1346 

% de reingrés 100,0% 100,0% 200,0% 100,0% 

      
Mesures simètriques Valor Sig. Aproximada 

  
Phi   0,31 0,000 

  
V de Cramer 0,219 0,000 

  
(Elaboració pròpia a partir de dades del SIPC) 

 

Annex 34 Resum de dades quantitatives 

Variable 
Consta de reingrés a la 
presó? 

N Mitjana 
Desviació 
típica 

Significació 

Total temps de 
condemna de 
reincidència presó en 
dies 

Reincident 217 743,4 927,3 0,000 

Multi reincident 224,0 340,2 662,4   

Total 441 538,6 827,8   

Total temps de Reincident 217,0 24,8 30,9 0,000 
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condemna de 
reincidència presó en 
mesos 

Multi reincident 224 11,3 22,1   

Total 441,0 18,0 27,6   

N total activitats 

No reincident 637 19,8 22,4 0,002 

Reincident 229,0 26,2 26,5   

Multi reincident 162 23,3 28,9   

Total 1030,0 21,8 24,6   

Total operari 

No reincident 471 6,6 6,4 0,012 

Reincident 180,0 7,6 7,6   

Multi reincident 116 8,8 9,2   

Total 769,0 7,2 7,2   

Total educació reglada 

No reincident 471 5,6 5,6 0,015 

Reincident 186,0 6,8 6,4   

Multi reincident 127 7 8,9   

Total 786,0 6,1 6,4   

Total educació física 

No reincident 379 5 5,5 0,006 

Reincident 165,0 6,8 7,7   

Multi reincident 103 5,1 5   

Total 647,0 5,5 6,1   

N total d'incidents 

No reincident 838 0,9 2,4 0,000 

Reincident 306,0 1,8 3,4   

Multi reincident 259 1,6 3,2   

Total 1403,0 1,3 2,8   

N total de faltes 

No reincident 838 2 5,3 0,000 

Reincident 306,0 3,9 7,9   

Multi reincident 259 3,9 8,5   

Total 1403,0 2,8 6,7   

N total sancions 

No reincident 838 1,6 4,5 0,000 

Reincident 306,0 3,0 6,4   

Multi reincident 259 3 6,9   

Total 1403,0 2,2 5,5   

Total reincidències presó 

No reincident 838 0 0 0,000 

Reincident 306,0 1,3 0,5   

Multi reincident 259 6,8 5   

Total 1403,0 1,6 0,1   

Total temps condemna 
base 

No reincident 825 1159,4 1494,5 0,000 

Reincident 300,0 906,1 1268,7   

Multi reincident 245 594,3 1021,9   

Total 1370,0 1002,9 1388,7   

Total de pena base en 
mesos 

No reincident 825 38,6 49,8 0,000 

Reincident 300,0 30,2 42,3   

Multi reincident 245 19,8 34   
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Total 1370,0 33,4 46,3   

(Elaboració pròpia a partir de dades del SIPC) 

 

Annex 35 Delicte segons la violència 

  
Consta de reingrés a la presó 

Total 

  

No 
reincident 

Reincidents 
Multi 
reincident 

Delicte violent 

Freqüència 148 57 27 232 

% de reingrés 17,7% 18,6% 10,4% 16,5% 

Residu 
corregit 

1,4 1,1 -2,9   

Delicte no 
violent 

Freqüència 690 249 232 1171 

% de reingrés 82,3% 81,4% 89,6% 83,5% 

Residu 
corregit 

-1,4 -1,1 2,9   

Total 
Freqüència 838 306 259 1403 

% de reingrés 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

     
 

Mesures simètriques Valor 
Sig. 
Aproximada  

 Phi   0,079 0,013 
 

 V de Cramer 0,079 0,013 
 

 (Elaboració pròpia a partir de dades del SIPC) 

Annex 36 Sortides programades 

  
Consta de reingrés a la presó 

Total 

  

No reincident Reincidents Multi reincident 

No 

Freqüència 649 225 219 1093 

% de reingrés 77,4% 73,5% 84,6% 77,9% 

Residu corregit -0,5 -2,1 2,9   

Sí 

Freqüència 189 81 40 310 

% de reingrés 22,6% 26,5% 15,4% 22,1% 

Residu corregit 0,5 2,1 -2,9   

Total 
Freqüència 838 306 259 1403 

% de reingrés 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

     
 Mesures simètriques Valor Sig. Aproximada 

 
 Phi   0,085 0,006 

 
 V de Cramer 0,085 0,006 

 
 (Elaboració pròpia a partir de dades del SIPC) 

 

Annex 37 Agrupació 5 tipus de delictes de reincidència 
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Reincidència 

Total 

  

Reincidents Multi reincidents 

Contra persones 

Freqüència 33 13 46 

% de reingrés 10,8% 5,0% 8,2% 

Residu corregit 2,5 -2,5   

Contra llibertat 
sexual 

Freqüència 4 0 4 

% de reingrés 1,3% 0,0% 0,7% 

Residu corregit 1,8 -1,8   

Contra propietat 

Freqüència 186 198 384 

% de reingrés 61,0% 76,4% 68,1% 

Residu corregit -3,9 3,9   

Drogues 

Freqüència 33 11 44 

% de reingrés 10,8% 4,2% 7,8% 

Residu corregit 2,9 -2,9   

Altres delictes 

Freqüència 49 37 86 

% de reingrés 16,1% 14,3% 15,2% 

Residu corregit 0,6 -0,6   

Total 
Freqüència 305 259 564 

% de reingrés 100,0% 100,0% 100,0% 

     

Mesures simètriques Valor Sig. Aproximada 
 

Phi   0,198 0,000 
 

V de Cramer 0,198 0,000 
 

(Elaboració pròpia a partir de dades del SIPC) 

 

Annex 38 Delicte de reincidència segons la violència 

  
Reincidència 

Total 

  

Reincidents Multi reincidents 

Delicte violent 

Freqüència 82 29 111 

% de reingrés 26,9% 11,2% 19,7% 

Residu corregit 1,4 1,1   

Delicte no violent 

Freqüència 223 230 453 

% de reingrés 73,1% 88,8% 80,3% 

Residu corregit -1,4 -1,1   

Total 
Freqüència 305 259 564 

% de reingrés 100,0% 100,0% 100,0% 

    
 Mesures simètriques   Valor Sig. Aproximada 

 Phi   0,197 0,000 

 V de Cramer   0,197 0,000 
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(Elaboració pròpia a partir de dades del SIPC) 

1.3 Diferències entre el perfil dels condemnats a penes curtes, mitjanes i 

llargues 

Annex 39 Àrea geogràfica de procedència 

  
Llargada de la condemna 

Total 

  

Curta Mitja Llarga 

Espanya 

Freqüència 698 178 67 943 

% de reingrés 67.2% 69.8% 87.0% 68.8% 

Residu corregit -2.2 0.4 3.5   

Unió Europea 

Freqüència 45 11 2 58 

% de reingrés 4.3% 4.3% 2.6% 4.2% 

Residu corregit 0.3 0.1 -0.7   

Resta d'Europa 

Freqüència 44 0 0 44 

% de reingrés 4.2% 0.0% 0.0% 3.2% 

Residu corregit 3.8 -3.2 -1.6   

Magreb 

Freqüència 173 21 3 197 

% de reingrés 16.7% 8.2% 3.9% 14.4% 

Residu corregit 4.3 -3.1 -2.7   

Resta d'Àfrica 

Freqüència 22 17 2 41 

% de reingrés 2.1% 6.7% 2.6% 3.0% 

Residu corregit -3.4 3.8 -0.2   

Centre i Sud 
Amèrica 

Freqüència 30 26 3 59 

% de reingrés 2.9% 10.2% 3.9% 4.3% 

Residu corregit -4.6 5.1 -0.2   

Àsia 

Freqüència 25 2 0 27 

% de reingrés 2.4% 0.8% 0.0% 2.0% 

Residu corregit 2.1 -1.5 -1.3   

Resta del món 

Freqüència 1 0 0 1 

% de reingrés 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 

Residu corregit 0.6 -0.5 -0.2   

Total 
Freqüència 1038 255 77 1370 

% de reingrés 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

      
Mesures 
simètriques 

  Valor Sig. Aproximada 
  

Phi   0.241 0.000 
  

V de Cramer   0.170 0.000 
  

(Elaboració pròpia a partir de dades del SIPC) 

 

Annex 40 Nacionalitat 

  
Llargada de la condemna 

Total 

  

Curta Mitja Llarga 
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Espanyola 

Freqüència 698 178 67 943 

% de reingrés 67.2% 69.8% 87.0% 68.8% 

Residu corregit -2.2 0.4 3.5   

Estrangera 

Freqüència 340 77 10 427 

% de reingrés 32.8% 30.2% 13.0% 31.2% 

Residu corregit 2.2 -0.4 -3.5   

Total 
Freqüència 1038 255 77 1370 

% de reingrés 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

      
Mesures simètriques Valor Sig. Aproximada 

  
Phi   0.241 0.000 

  
V de Cramer 0.170 0.000 

  
(Elaboració pròpia a partir de dades del SIPC) 

 

Annex 41 Coneixement del català 

  
Llargada de la condemna 

Total 

  

Curta Mitja Llarga 

No l'entén 

Freqüència 221 29 4 254 

% de reingrés 37.6% 29.0% 12.5% 35.3% 

Residu 
corregit 

2.7 -1.4 -2.8   

L'entén 

Freqüència 204 42 14 260 

% de reingrés 34.8% 42.0% 43.8% 36.2% 

Residu 
corregit 

-1.7 1.3 0.9   

El parla 

Freqüència 96 19 6 121 

% de reingrés 16.4% 19.0% 18.8% 16.8% 

Residu 
corregit 

-0.7 0.6 0.3   

L'escriu 

Freqüència 66 10 8 84 

% de reingrés 11.2% 10.0% 25.0% 11.7% 

Residu 
corregit 

-0.8 -0.6 2.4   

Total 
Freqüència 587 100 32 719 

% de reingrés 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

      
Mesures simètriques Valor Sig. Aproximada 

  
Phi   0.140 0.028 

  
V de Cramer 0.099 0.028 

  
(Elaboració pròpia a partir de dades del SIPC) 

 

Annex 42 Nombre de fills en intervals 

  
Llargada de la condemna 

Total 

  

Curta Mitja Llarga 
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No té fills 

Freqüència 559 121 33 

713 % de reingrés 54.0% 47.6% 43.4% 

Residu corregit 2.3 -1.6 -1.6 

1 o 2 fills 

Freqüència 366 92 35 

493 % de reingrés 35.3% 36.2% 46.1% 

Residu corregit -1.0 0.0 1.9 

3 o més 
fills 

Freqüència 111 41 8 

160 % de reingrés 10.7% 16.1% 10.5% 

Residu corregit -2.0 2.4 -0.3 

Total 
Freqüència 1036 254 76 

1366 
% de reingrés 100.0% 100.0% 100.0% 

      
Mesures simètriques Valor Sig. Aproximada 

  
Phi   0.087 0.037 

  
V de Cramer 0.061 0.037 

  
(Elaboració pròpia a partir de dades del SIPC) 

 

Annex 43 Ingressos anteriors presó 

  
Llargada de la condemna 

Total 

  

Curta Mitja Llarga 

No 

Freqüència 381 114 47 542 

% de reingrés 36.7% 44.7% 61.0% 39.6% 

Residu corregit -3.8 1.9 4.0   

Sí 

Freqüència 657 141 30 828 

% de reingrés 63.3% 55.3% 39.0% 60.4% 

Residu corregit 3.8 -1.9 -4.0   

Total 
Freqüència 1038 255 77 1370 

% de reingrés 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

      
Mesures simètriques Valor Sig. Aproximada 

  
Phi   0.124 0.000 

  
V de Cramer 0.124 0.000 

  
(Elaboració pròpia a partir de dades del SIPC) 

 

Annex 44 Agrupació 5 tipus de delicte 

  
Llargada de la condemna 

Total 

  

Curta Mitja Llarga 

Contra 
persones 

Freqüència 93 19 13 125 

% de reingrés 9.0% 7.5% 16.9% 9.1% 

Residu corregit -0.4 -1.0 2.4   

Contra 
llibertat 
sexual 

Freqüència 9 6 9 24 

% de reingrés 0.9% 2.4% 11.7% 1.8% 

Residu corregit -4.4 0.8 6.8   
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Contra 
propietat 

Freqüència 645 121 41 807 

% de reingrés 62.1% 47.5% 53.2% 58.9% 

Residu corregit 4.3 -4.1 -1.0   

Drogues 

Freqüència 130 95 11 236 

% de reingrés 12.5% 37.3% 14.3% 17.2% 

Residu corregit -8.1 9.4 -0.7   

Altres 
delictes 

Freqüència 161 14 3 178 

% de reingrés 15.5% 5.5% 3.9% 13.0% 

Residu corregit 4.9 -3.9 -2.4   

Total 
Freqüència 1038 255 77 1370 

% de reingrés 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

      

Mesures simètriques Valor 
Sig. 
Aproximada   

Phi   0.338 0.000 
  

V de Cramer 0.239 0.000 
  

(Elaboració pròpia a partir de dades del SIPC) 

 

Annex 45 Delicte segons la violència 

  
Llargada de la condemna 

Total 

  

Curta Mitja Llarga 

Delicte violent 

Freqüència 119 38 49 226 

% de 
reingrés 

11.5% 14.9% 63.6% 16.5% 

Residu 
corregit 

-8.9 3.0 11.5   

Delicte no 
violent 

Freqüència 919 197 28 1144 

% de 
reingrés 

88.5% 77.3% 36.4% 83.5% 

Residu 
corregit 

8.9 -3.0 -11.5   

Total 

Freqüència 1038 255 77 1370 

% de 
reingrés 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

      

Mesures simètriques Valor 
Sig. 
Aproximada   

Phi   0.331 0.000 
  

V de Cramer 0.331 0.000 
  

(Elaboració pròpia a partir de dades del SIPC) 

 

Annex 46 Altres centres penitenciaris 

  
Llargada de la condemna 

Total 

  

Curta Mitja Llarga 

No Freqüència 595 36 9 640 
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% de 
reingrés 

57.3% 14.1% 11.7% 46.7% 

Residu 
corregit 

13.9 -11.6 -6.3   

Sí, un 

Freqüència 278 75 8 361 

% de 
reingrés 

26.8% 29.4% 10.4% 26.4% 

Residu 
corregit 

0.6 1.2 -3.3   

Sí, dos 

Freqüència 87 64 15 166 

% de 
reingrés 

8.4% 25.1% 19.5% 12.1% 

Residu 
corregit 

-7.5 7.0 2.0   

Sí, tres o 
més 

Freqüència 78 80 45 203 

% de 
reingrés 

7.5% 31.4% 58.4% 14.8% 

Residu 
corregit 

-13.5 8.2 11.1   

Total 

Freqüència 1038 255 77 1370 

% de 
reingrés 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

      
Mesures simètriques Valor Sig. Aproximada 

  
Phi   0.502 0.000 

  
V de Cramer 0.355 0.000 

  
(Elaboració pròpia a partir de dades del SIPC) 

Annex 47 N classificacions agrupades 

  
Llargada de la condemna 

Total 

  

Curta Mitja Llarga 

Sense classificar 

Freqüència 371 5 3 379 

% de 
reingrés 

35.7% 2.0% 3.9% 27.7% 

Residu 
corregit 

11.8 -10.2 -4.8   

1 classificació 

Freqüència 426 84 13 823 

% de 
reingrés 

41.0% 32.9% 16.9% 60.1% 

Residu 
corregit 

3.9 -1.9 -4.0   

2 classificacions 

Freqüència 146 75 26 247 

% de 
reingrés 

14.1% 29.4% 33.8% 18.0% 

Residu 
corregit 

-6.7 5.2 3.7   

3 o més Freqüència 95 91 35 221 
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classificacions % de 
reingrés 

9.2% 35.7% 45.5% 16.1% 

Residu 
corregit 

-12.4 9.4 7.2   

Total 

Freqüència 1038 255 77 1370 

% de 
reingrés 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

      
Mesures simètriques Valor Sig. Aproximada 

  
Phi   0.456 0.000 

  
V de Cramer 0.323 0.000 

  
(Elaboració pròpia a partir de dades del SIPC) 

 

Annex 48 Ubicacions diferents agrupada 

  
Llargada de la condemna 

Total 

  

Curta Mitja Llarga 

Entre 1 i 4 ubicacions 

Freqüència 597 39 4 640 

% de 
reingrés 

57.5% 15.3% 5.2% 46.7% 

Residu 
corregit 

14.2 -11.1 -7.5   

Entre 5 i 9 ubicacions 

Freqüència 212 68 14 294 

% de 
reingrés 

20.4% 26.7% 18.2% 21.5% 

Residu 
corregit 

-1.7 2.2 -0.7   

Entre 10 i 20 
ubicacions 

Freqüència 151 74 21 246 

% de 
reingrés 

14.5% 29.0% 27.3% 18.0% 

Residu 
corregit 

-5.8 5.1 2.2   

Més de 20 ubicacions 

Freqüència 748 74 38 190 

% de 
reingrés 

72.1% 29.0% 49.4% 13.9% 

Residu 
corregit 

-12.0 7.8 9.3   

Total 

Freqüència 1038 255 77 1370 

% de 
reingrés 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

      
Mesures simètriques Valor Sig. Aproximada 

  
Phi   0.454 0.000 

  
V de Cramer 0.321 0.000 

  
(Elaboració pròpia a partir de dades del SIPC) 

 

Annex 49 Permisos ordinaris durant la Pena Base 
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Llargada de la condemna 

Total 

  

Curta Mitja Llarga 

No 

Freqüència 530 24 5 559 

% de 
reingrés 

51.1% 9.4% 6.5% 40.8% 

Residu 
corregit 

13.7 -11.3 -6.3   

Sí 

Freqüència 508 231 72 811 

% de 
reingrés 

48.9% 90.6% 93.5% 59.2% 

Residu 
corregit 

-13.7 11.3 6.3   

Total 

Freqüència 1038 255 77 1370 

% de 
reingrés 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

      
Mesures simètriques Valor Sig. Aproximada 

  
Phi   0.369 0.000 

  
V de Cramer 0.369 0.000 

  
(Elaboració pròpia a partir de dades del SIPC) 

 

Annex 50 Permisos extraordinaris durant la Pena Base 

  
Llargada de la condemna 

Total 

  

Curta Mitja Llarga 

No 

Freqüència 780 107 18 905 

% de 
reingrés 

75.1% 42.0% 23.4% 66.1% 

Residu 
corregit 

12.6 -9.0 -8.1   

Sí 

Freqüència 258 148 59 465 

% de 
reingrés 

24.9% 58.0% 76.6% 33.9% 

Residu 
corregit 

-12.6 9.0 8.7   

Total 

Freqüència 1038 255 77 1370 

% de 
reingrés 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

      
Mesures simètriques Valor Sig. Aproximada 

  
Phi   0.349 0.000 

  
V de Cramer 0.349 0.000 

  
(Elaboració pròpia a partir de dades del SIPC) 

 

Annex 51 Sortides programades 

  
Llargada de la condemna Total 
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Curta Mitja Llarga 

No 

Freqüència 894 143 26 1063 

% de reingrés 86.1% 56.1% 33.8% 77.6% 

Residu corregit 13.4 -9.1 -9.5   

Sí 

Freqüència 144 112 51 307 

% de reingrés 13.9% 43.9% 66.2% 22.4% 

Residu corregit -13.4 9.1 9.5   

Total 
Freqüència 1038 255 77 1370 

% de reingrés 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

      
Mesures simètriques Valor Sig. Aproximada 

  
Phi   0.379 0.000 

  
V de Cramer   0.379 0.000 

  
(Elaboració pròpia a partir de dades del SIPC) 

 

Annex 52 Sortida de presó agrupada 

  
Llargada de la condemna 

Total 

  

Curta Mitja Llarga 

Llibertat definitiva 

Freqüència 694 85 25 804 

% de reingrés 69.8% 33.7% 32.9% 60.8% 

Residu corregit 14.2 -11.1 -7.5   

Llibertat condicional 

Freqüència 161 94 31 286 

% de reingrés 16.2% 37.3% 40.8% 21.6% 

Residu corregit -1.7 2.2 -0.7   

Altres conceptes 

Freqüència 48 6 2 56 

% de reingrés 4.8% 2.4% 2.6% 4.2% 

Residu corregit -5.8 5.1 2.2   

No retorns o evasions 

Freqüència 91 67 18 176 

% de reingrés 9.2% 26.6% 23.7% 13.3% 

Residu corregit -12.0 7.8 9.3   

Total 
Freqüència 994 252 76 1322 

% de reingrés 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

      
Mesures simètriques   Valor Sig. Aproximada 

  
Phi   0.352 0.000 

  
V de Cramer   0.249 0.000 

  
(Elaboració pròpia a partir de dades del SIPC) 

 

Annex 53 Resum de dades quantitatives 

Variable Condemna N Mitjana Desviació típica Significació 

Temps que tarda entre 
antecedents i pena base 

Curta 647 5.3 3.5 
0.000 

Mitja 139.0 4.3 2.5 
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Llarga 30 2.7 2.1 

Total 816.0 5.0 3.4 

Total de temps de condemna 
de reincidència en dies 

Curta 350 406.8 618.2 

0.000 
Mitja 60.0 1168.5 1340.3 

Llarga 16 1340.3 1056.4 

Total 426.0 549.2 834.9 

Total de temps de condemna 
de la reincidència a presó en 
mesos 

Curta 350 13.6 20.6 

0.000 
Mitja 60.0 39.0 44.7 

Llarga 16 44.7 35.2 

Total 426.0 18.3 27.8 

N total d'activitats 

Curta 689 14.1 16.7 

0.000 
Mitja 249.0 32.9 25.8 

Llarga 76 55.9 36.7 

Total 1014.0 21.9 24.7 

Total ASC 

Curta 465 4.1 4.2 

0.000 
Mitja 214.0 7.8 7.5 

Llarga 72 12.6 12.7 

Total 751.0 6.0 7.0 

Total operari 

Curta 451 5 4.9 

0.000 
Mitja 233.0 9.5 7.9 

Llarga 75 13.5 10.4 

Total 759.0 7.2 7.2 

Total educació reglada 

Curta 485 4.5 4.4 

0.000 
Mitja 217.0 7.7 7.0 

Llarga 70 12.5 10.1 

Total 772.0 6.1 6.4 

Total especifica de tractament 

Curta 281 3.6 4.4 

0.000 
Mitja 150.0 4.6 4.2 

Llarga 66 8.2 8.4 

Total 497.0 4.5 5.3 

Total educació física 

Curta 389 4.3 4.7 

0.000 
Mitja 187.0 6.6 6.1 

Llarga 61 10 10.3 

Total 637.0 5.5 6.1 

Total formació ocupacions 

Curta 240 2.4 2.3 

0.000 
Mitja 144.0 3.4 3.4 

Llarga 54 5.4 5.4 

Total 438.0 3.1 3.3 

N total d'incidents 

Curta 1038 0.8 2.1 

0.000 
Mitja 255.0 2.4 4.2 

Llarga 77 3.2 4.6 

Total 1370.0 1.3 2.9 
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N total de faltes 

Curta 1038 2.2 5.9 

0.000 
Mitja 255.0 4.8 9.2 

Llarga 77 4.1 5 

Total 1370.0 2.8 6.7 

N total de sancions 

Curta 1038 1.7 4.9 

0.000 
Mitja 255.0 3.8 7.4 

Llarga 77 3.1 4.4 

Total 1370.0 2.2 5.5 

Total reincidències presó 

Curta 1038 1.7 3.4 

0.000 
Mitja 255.0 0.8 1.7 

Llarga 77 1.3 4.1 

Total 1370.0 1.5 3.2 

(Elaboració pròpia a partir de dades del SIPC) 

 

 

 


