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 Introducció  

Els estudis de reincidència penitenciària es consideren sovint una manera 

d’avaluar l’efectivitat del sistema penitenciari. Efectivament, una lectura fàcil 

ens pot portar a concloure que, si són molts els subjectes que tornen a presó 

un cop n’han sortit, el sistema penitenciari no funciona en la seva finalitat 

rehabilitadora i de prevenció especial i que, pel contrari, si en tornen pocs, la 

presó està obtenint bons resultats. 

Però la reincidència és un fenomen complex que aporta informació genèrica 

sobre múltiples factors. Les taxes de reincidència parlen, de manera global i 

indiferenciada: 

• del moment que travessen les polítiques de seguretat (major o menor 

pressió política i/o mediàtica sobre determinats col·lectius o zones 

geogràfiques, major control vinculat a delictes determinats, etc.); 

• de l’efectivitat del control policíac i de les prioritats que s’estableixen en 

aquest control; 

• del resultat d’aplicar una determinada legislació; 

• de les possibilitats que té cada subjecte o cada mostra de subjectes 

(per edat, problemàtiques associades, motivacions, etc.) de modificar 

una trajectòria delictiva ja encetada; 

• i, finalment, de les polítiques socials i de les possibilitats de reinserció 

que ofereix la societat (treball, habitatge, tractament de patologies 

mentals, abordatge de problemes de toxicomanies, integració 

d’immigrants, etc.). Entre aquestes polítiques socials caldria incloure la 

política penitenciària i el seu enfocament més o menys efectivament 

dirigit a la reinserció o a l’evitació de la reincidència (control efectiu de 

factors de risc). 

Cal, per tant, ser molt cautelós a atribuir un canvi positiu o negatiu de les taxes 

de reincidència a un únic d’aquests factors, descuidant l’anàlisi dels altres. 

Els estudis de reincidència que tradicionalment ha dut a terme el CEJFE són: 
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• estudis parcials (no recullen totes les variables que incideixen en el 

fenomen) 

• que donen informació sobre algunes de les variables de l’àmbit 

penitenciari que relacionen significativament amb la reincidència 

(aquelles que es recullen sistemàticament al SIPC) 

• per tal que l’Administració penitenciària pugui planificar millores en 

relació amb aquelles variables internes sobre les que tingui possibilitats 

d’incidència 

Ara bé, el fet de disposar d’una sèrie de recerques dutes a terme de la mateixa 

manera i amb els mateixos límits i possibilitats, dóna a aquest estudi d’un valor 

afegit perquè permet constatar els canvis que s’han anat produint al llarg del 

temps en les diferents variables recollides i en les hipòtesis explicatives dels 

factors i aspectes claus que serveixen per reduir la reincidència. 

Aquesta sèrie es va començar aquí a Catalunya amb l’estudi de les persones 

que van ser excarcerades l’any 1987 de les presons catalanes. Se’ls va seguir 

fins l’any 1991 per saber quantes persones havien tornat al sistema1. 

En el segon estudi, fet 10 anys després, es va seguir a les persones 

excarcerades l’any 1997 fins l’any 20012. 

Finalment en aquest tercer estudi, només 5 anys després de l’anterior, s’han 

estudiat les persones que van sortir excarcerades l’any 2002 i se’ls ha seguit 

fins a 31 de desembre de 2007.  

No ens consta cap altre estudi a l’Estat espanyol que mantingui una sèrie en la 

població general penitenciària i asseguri la representativitat mostral suficient en 

el context dels paràmetres exigits en la recerca internacional. Els motius per 

aquesta manca d’investigacions que repliquin les dades de reincidència 

empírica cal probablement buscar-les en el cost material, temporal i humà que 

                                            

1 Redondo, Funes i Luque (1993). Justícia penal i reincidència. Barcelona. CEJFE. Col·lecció 
Justícia i Societat núm.9. (n= 448 subjectes) 
2 Luque, Ferrer i Capdevila (2005). La reincidència penitenciària a Catalunya. Barcelona CEJFE 
Col·lecció Justícia i Societat núm.25 (n= 1.555 subjectes) 
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suposen, juntament amb el suport institucional que exigeixen, no sempre fàcil 

d’obtenir i/o mantenir.  

És, doncs, per a nosaltres una satisfacció poder presentar al lector les dades 

d’aquest informe que hem estructurat en 7 capítols. 

En el primer es recull el marc teòric: el concepte de reincidència utilitzat en 

aquesta recerca així com les altres accepcions del terme. També trobarà el 

lector en aquest capítol un seguit de dades, com les taxes d’encarcerament a la 

Unió Europea o les taxes de densitat carcerària, que permeten contextualitzar 

la recerca en el marc de les noves tendències punitives que els experts 

assenyalen que s’estan donant en política criminal i penitenciària.  Finalment el 

capítol recull alguns resultats dels darrers estudis internacionals, les taxes 

d’altres països i les comparacions amb les nostres dades quan aquestes són 

possibles metodològicament. 

En el capítol segon, el lector trobarà l’explicació de la finalitat, objectius i 

metodologia seguida en la recerca. 

A partir del capítol tres s’exposen els resultats. En aquest capítol en concret es 

fa una descripció del perfil de la població que va ser excarcerada l’any 2002. 

També s’examinen perfils específics en funció d’algunes variables, com els 

antecedents penitenciaris dels subjectes, el delicte principal que havien comés 

o la forma de sortir de presó, entre d’altres. També es compara en aquest 

capítol aquesta població amb la de l’estudi anterior. 

El capítol 4 es dedica a la reincidència penitenciària: les taxes generals i 

específiques i les particularitats dels nous infractors segons el mateix conjunt 

de variables que hem utilitzat en el capítol anterior. 

En el capítol 5 es fa un estudi específic de la dona infractora i també de la dona 

reincident. Com en totes les nostres recerques més recents aportem l’anàlisi 

des d’una perspectiva de gènere per saber les particularitats del col·lectiu 

penitenciari femení. 
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El capítol 6 estudia els estrangers per tal, també, de conèixer les peculiaritats i 

especificitats d’un col·lectiu que té un pes rellevant, tant quantitatiu com 

qualitatiu, en l’entorn penitenciari. 

El capítol 7 recull una síntesi de resultats que s’han anat explicant al llarg dels 

diferents capítols. S’exposen les verificacions o refutacions de les hipòtesis 

inicials i s’exposen les principals conclusions estretes de la recerca i les 

propostes de millora que es deriven d’aquestes conclusions i que poden ser de 

servei a l’Administració penitenciària. 

Finalment, es recullen les referències bibliogràfiques que s’ha fet servir en 

l’estudi i en l’apartat d’annexos es presenta la plantilla utilitzada per a la 

recollida de dades i totes les taules complementàries que permeten comprovar 

qualsevulla de les afirmacions fetes en els diferents capítols i replicar els 

resultats. 

Esperem satisfer les expectatives del lector i contribuir modestament a millorar 

el coneixement del sistema penitenciari, aportant elements de reflexió que 

puguin revertir en la millora de la pràctica professional en aquest àmbit. 
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1. Marc teòric 

1.1. El concepte de reincidència 

1.1.1.Reincidència general i reincidència penitenci ària 

En sentit ampli, es considera reincidència la comissió d’un nou delicte quan ja 

se n’ha comès prèviament un o diversos  

Com sabem, l’estudi de la criminalitat presenta sempre una important xifra 

negra: no es possible conèixer el total de persones que han comés un delicte. 

Consegüentment, tampoc resulta possible conèixer quantes d’elles han 

reincidit.  

Sent, doncs, impossible quantificar la reincidència real o general, trobem 

diferents aproximacions a l’estudi quantitatiu de la reincidència que donen 

dades parcials del fenomen i que habitualment resulten d’interès per a l’estudi 

de sectors determinats.  

El concepte de reincidència que utilitzem en aquesta recerca, com en estudis 

anteriors (Luque, Ferrer i Capdevila, 2005), és el de reincidència penitenciària. 

La reincidència penitenciària es refereix a un nou ingrés en centre penitenciari 

de persones que prèviament ja han estat sotmeses (com a mínim una vegada) 

a una pena de presó. En concret, la taxa de reincidència penitenciària 

d’aquesta recerca s’ha obtingut de l’estudi de les persones que durant l’any 

2002 van sortir de les presons catalanes i que en el període entre el seu 

excarcerament i el 31 de desembre de 2007 van cometre com a mínim un nou 

delicte que va implicar tornar a ingressar en un centre penitenciari. 

1.1.2. . Les diferents mesures de la reincidència. Les taxes de reincidència 

A més de la reincidència penitenciària, són diversos els conceptes de 

reincidència que se solen utilitzar per mesurar el retorn o presumpte retorn a 

l’activitat criminal de subjectes que ja havien protagonitzat algun fet delictiu 

anterior. Els més emprats són els conceptes de reincidència autoinformada 



 
12 

(aquella de la qual ens informen els propis infractors), reincidència policial 

(nova detenció), judicial (nou processament), penal (nova pena o mesura) i 

jurídica (nou fet delictiu del mateix títol del Codi penal)  

Cadascun d’aquests tipus de reincidència s’utilitzen en els estudis quantitatius 

del fenomen i generen el que es denomina taxa de reincidència és a dir, el 

percentatge de subjectes de la població estudiada que molt probablement 

retornen a l’activitat delictiva (perquè ells mateixos ho afirmen, perquè la policia 

els deté, etc.). 

A la taula 1 es recullen aquests diferents tipus de reincidència ordenats des 

d’aquell la mesura del qual s’aproxima més a la reincidència real (reincidència 

per autoinculpació), fins a aquell altre tipus la mesura del qual queda més lluny 

del coneixement de la reincidència real (reincidència jurídica). 

Taula 1. Graduació dels tipus de reincidència segon s la seva aproximació a la taxa de 
reincidència real 

 

REINCIDÈNCIA PER AUTOINCULPACIÓ 
Nova comissió de fets delictius declarada pels infractors en ser preguntats 

Font: població ofensora 
 
 

REINCIDÈNCIA POLICIAL 
2a o posterior detenció policial d’una mateixa persona per presumptes fets delictius  

Font: cossos i forces de seguretat 
 
 

REINCIDÈNCIA PENAL 
2n o posterior processament d’una mateixa persona per presumptes fets delictius  

Font: Consejo General del Poder Judicial 
 
 

REINCIDÈNCIA JUDICIAL 
2a o posterior condemna d’una mateixa persona 

Font: Consejo General del Poder Judicial 
 
 

REINCIDÈNCIA PENITENCIÀRIA 
2n o posterior ingrés a presó d’una mateixa persona per presumptes fets delictius 

Font: Administració penitenciària 
 
 

REINCIDÈNCIA JURÍDICA 
2n o posterior processament d’una mateixa persona per presumptes fets 

delictius del mateix títol del CP 
Font: Consejo General del Poder Judicial 
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La reincidència per autoinculpació.  Sota la tècnica d’enquesta o d’entrevista, 

es pregunta de manera anònima als enquestats si han estat protagonistes 

d’una infracció o un delicte, independentment que s’hagi descobert o no i per 

tant recullen aquella part d’infraccions que no surten reflectides en altres tipus 

d’estadístiques. La dificultat se centra en la selecció de la mostra i la seva 

representativitat per explicar tota la realitat de la població i en el fet que són 

estudis molt mediatitzats pel grau de fiabilitat que s’hagi pogut obtenir en les 

respostes. Implica un treball de camp molt acurat. Dóna poca informació 

rellevant sobre els infractors. 

Una de les aproximacions al fenomen més utilitzades per les poques dificultats 

a recollir les dades i per la facilitat de la seva generalització són les dades de 

detinguts per la policia. La reincidència policial es fonamenta en l’existència 

d’un segon o posterior atestat policial a un mateix subjecte. Es basa en els 

atestats que obren diligències i es trameten a l’estament judicial. La font de les 

dades s’obté bàsicament dels antecedents policials en els arxius dels Cossos i 

Forces de Seguretat. La dificultat d’aquesta taxa es troba en què la persona 

detinguda pot ser considerada amb posterioritat no culpable del fet delictiu que 

se l’imputa. D’altra banda cal recollir les dades dels diferents Cossos i Forces 

de Seguretat de l’Estat i policies autonòmiques amb competències al seu 

territori, si no es vol esbiaixar els resultats obtinguts. 

La reincidència penal  restringeix l’amplitud de la mesura de la reincidència 

que feia la reincidència policial perquè inclou la condició que, a més de ser 

detingut per la comissió d’un delicte, hagi estat processat per un nou fet 

delictiu, independentment de si s’ha estat condemnat o no. Si, en canvi, només 

es tenen en consideració per a l’estudi de la reincidència les persones que han 

estat condemnades per un jutjat, estaríem parlant de la reincidència judicial . 

Per ambdues la font de les dades prové dels antecedents penals que existeixin 

en les bases de dades de gestió estatal. La dificultat d’aquestes taxes es troba 

en el fet que perden casos que en la realitat d’altres formes de recollir les 

dades no es descartarien, per exemple els que es desestimen per prescripció 

del delicte, o per defectes de forma o procediment, etc.  
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La reincidència penitenciària  és entesa com el retorn d’una persona que ha 

sortit excarcerada pel compliment d’una pena privativa de llibertat, a complir 

novament una mesura de privació de llibertat, sigui com a condemnat o com a 

preventiu. La dificultat d’aquest tipus d’estudi es troba en què restringeix encara 

més el concepte de reincidència i en conseqüència la seva taxa, ja que només 

té en compte aquells casos que han tornat a reingressar a la presó per delictes 

nous que han comès després de sortir-ne un primer cop. 

Finalment, la reincidència jurídica , se centra en la condemna executiva per un 

delicte comprès en el mateix títol del Codi penal i sempre que sigui de la 

mateixa naturalesa. La font torna a ser jurídica i sol utilitzar-se en aquells casos 

que s’estudien delictes específics molt concrets que normalment provoquen 

molta alarma social. Aquest tipus de reincidència analitza l’impacte que la 

mesura judicial, penal i rehabilitadora hagi pogut tenir en la comissió o no de 

delictes del mateix àmbit.  La dificultat és que descarta tot l’altre tipus de fets 

delictius que hagi pogut cometre el subjecte, fins i tot si són de major gravetat. 

Si en qualsevol de les mesures que acabem d’esmentar sobre la taxa de 

reincidència, l’ofensor canvia de territori (es canvia de país, entra i surt 

temporalment d’un lloc) atès que les bases de dades no estan connectades 

entre sí, es produeix un biaix en totes elles i els estudis no poden recollir 

aquesta mobilitat. 

 

1.2. El Context actual: algunes dades sobre polític a criminal i 

penitenciària 

1.2.1. Noves tendències en política criminal i peni tenciària 

Un dels objectius bàsics de les institucions penitenciàries àmpliament acceptat 

és la reinserció social dels interns. En el Congrés Penitenciari Internacional de 



 
15 

Barcelona, celebrat l’abril de 2006, la primera de les conclusions de la 

Declaració conjunta reafirmava la finalitat reinsertora de la pena3. 

L‘expectativa de l‘opinió pública és que si un delinqüent ha seguit un tractament 

o ha complert una pena, aquest subjecte no torni a delinquir. Redondo 

(2008:cap9) introdueix que la mesura millor per avaluar l‘eficàcia d’un 

tractament a persones condemnades seria la reincidència, però hi ha força 

dificultats per avaluar l’efecte del tractament sobre una futura reincidència, ja 

que són molts els factors intervinents. Fins quin punt podem atribuir al 

tractament la eficàcia o ineficàcia en funció del comportament del subjecte?. 

Empíricament és molt difícil de demostrar. 

David Garland4 en la seva obra comenta que s’han produït diferents canvis en 

les nostres societats occidentals, que han portat al declivi de l’ideal de 

rehabilitació. Ara, aquestes possibilitats rehabilitadores se subordinen als 

objectius penals que són, segons ell, tres: retribució, incapacitació i gestió del 

risc. 

L’autor comenta que s’han produït canvis en el to emocional de la política 

criminal: abans hi havia per part de l’opinió pública una confiança en la lluita 

contra el delicte, en la racionalització de la justícia penal, en el sentit 

progressista de la justícia i una compassió cap als més desfavorits. Ara hi ha 

temor al delicte. Els polítics han captat ràpidament aquesta por i, a partir de la 

confrontació de partits, han desnaturalitzat la intervenció penal i l’han conduit a 

l’objectiu de gestionar la por a la criminalitat (Diez Ripollés)5. Les polítiques 

criminals ja no busquen reduir el delicte, sinó el nivell de por. La població creu 

que el delicte augmenta, encara que no sigui cert. Per sobre de tot, s’ha de 

                                            

3 Congrés penitenciari internacional, sota el títol La funció social de la política penitenciària, 
celebrat a Barcelona el dies 30, 31 de març i 1 d’abril de 1006. El punt 1 de la Declaració final 
de conclusions deia justament que El Congrés assumeix plenament el fet que l’objectiu 
principal de les penes i les mesures d’execució penal és la reeducació i la reinserció social. 
...Cal potenciar la funció de reeducació i de reinserció social tot fent-la compatible amb la funció 
de vigilància i custòdia. Prevenció, detenció, custòdia i resocialització han de ser intervencions 
complementàries entre sí. 
4 David Garland (2005) La cultura del Control. Editorial Gedisa, Barcelona 
5 Conferència sota el títol El nou model penal de seguretat ciutadana, pronunciada pel 
Catedràtic de Dret Penal de la Universitat de Màlaga al CEJFE, maig 2003 
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protegir la societat (Garland,2005:46), i això fa que la presó es reinventi: ara 

serveix per contenir els delinqüents violents i els reincidents perillosos, que han 

de complir la condemna sencera. La presó serveix: ha deixat de ser una 

institució correccional desacreditada i decadent per passar a ser un pilar 

massís i indispensable de l’ordre social (Garland,2005:51). Aquesta utilitat de la 

presó es reflecteix segons Diez Ripollés en que s’hagi recuperat a Espanya la 

pena curta de privació de llibertat, que havia estat suprimida en el Codi penal 

de 1995 en detriment d’altres mesures com l’arrest de cap de setmana i altres 

mesures no privatives de llibertat. 

Andrew Coyle6 deia en una entrevista l’any 20067 que a Espanya i al Regne 

Unit els agrada enviar la gent a la presó i utilitzen la presó per resoldre 

problemes de justícia social. Dins de les presons hi trobem gent amb 

problemes mentals, socials i de droga. L’explicació és que tenim por d’allò que 

és diferent. Ho volem lluny. 

Es produeix un nou populisme i politització de les polítiques criminals (Garland, 

2005:49). Ara ja no es delega a experts professionals. Les seves opinions han 

estat desacreditades, per incomprensibles o mancades d’aplicabilitat. Els 

experts han estat desplaçats pels assessors polítics, que no els escolten a ells, 

sinó a les víctimes. Ara la veu és la víctima, i cal buscar i trobar eslògans fàcils 

de reproduir i que generin un sentiment d’acord total. Així apareixen eslògans 

com: “La presó funciona”; “Tres strikes (cops) i estàs fora”; “Presons sense 

luxes”; “Tolerància zero”; “Condemnes adultes per a delictes adults”, etc. 

S’ha empobrit el debat. Es fa un càlcul polític a curt termini pel que fa a 

l’obtenció de resultats, ja que les forces polítiques han descobert que atendre 

aquestes demandes populars, dóna vots (Díez Ripollés). Per tant, tots els 

partits s’han allunyat de la vella ortodoxa correccionalista i busquen ser més 

visibles i protagonistes del canvis a partir de legislar més ràpidament i més 

directament lleis, normatives i directives.  

                                            

6 Criminòleg. Professor del King’sCollege. Expert mundial en temes penitenciaris. Ponent en el 
Congrés Penitenciari Internacional, celebrat a Barcelona el 30, 31 de Març i 1 d’abril de 2006. 
7 El Periódico. Dimarts, 4 d’abril de 2006. Pàg.10 Opinió. 
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A EEUU i a Gran Bretanya, quan un polític anuncia una nova llei penal, la 

presenta acompanyada d’una o vàries víctimes del delicte que pretén 

solucionar la nova legislació. Les lleis porten el nom de les víctimes: llei de 

Megan, llei de Jenna, llei de Sthephanie, llei de Sarah, etc. (Garland, 

2005:241). 

Garland (2005:323) es pregunta ¿perquè amb tanta facilitat els governs 

recorren a solucions penals per afrontar les conductes de les seves poblacions 

marginals?. 1) Perquè les solucions penals són immediates; 2) són fàcils 

d’implementar; 3) funcionen des del punt de vista punitiu; 3) tenen pocs 

opositors polítics; 4) els costos són comparativament baixos; 5) no alteren les 

estructures socials ni econòmiques; 6) permeten el control social que es 

justifica i 7) concorda amb el sentit comú d’atribució de les culpes. 

Àlex Masllorens8 en un article d’opinió a la premsa escrita argumentava aquest 

“...desig dels ministres de justícia de passar a la història com a pares d’alguna 

llei històrica....// Fernández Bermejo9 no ha aconseguit eludir la temptació i ha 

redactat un avantprojecte de Codi Penal que, a part de l’inevitable enduriment 

de penes, complica certes qüestions (com ara la llibertat condicional)...” 

En aquest context, la llibertat condicional perd valor com a forma de reinserció 

(Garland, 2005:48). Com que no es creu en la capacitat dels poders públics per 

aconseguir aquesta reinserció i com el propi discurs de tractar al delinqüent 

com a reinsertable és intolerable per a les víctimes (Díez Ripollés), ja no es 

posa l’accent en el treball social que les agències tuteladores de la llibertat 

condicional poden fer, sinó sobre la seva actuació com a proveïdors de 

mesures penals a la comunitat poc costoses i que estan orientades al control, 

el seguiment de delinqüents i a la gestió del risc (Garland, 2005:58). 

S’ha instal·lat en la opinió pública la certesa que les taxes de delinqüència i 

reincidència són altes, i no sembla que hagi res que pugui fer canviar aquesta 

opinió. 

                                            

8 Diputat del Parlament de Catalunya. A aquest ritme, tots a la presó. el Periódico. Pàg 11. 29 
de desembre de 2008 
9 Ministre de Justícia de l’Estat Espanyol en la legislatura iniciada l’any 2008 
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D’altra banda la justícia penal estatal ha reconegut les seves limitacions per 

resoldre-ho, i això ha portat al poder polític a fer-se ressò un seguit de principis 

absoluts i dogmes ideològics que sembla que no es poden qüestionar:  

• Els delinqüents han de ser perseguits sempre amb tota la força de la llei. 

• El culpable ha de ser sempre castigat. 

• Els delinqüents perillosos mai haurien de ser alliberats. 

• Els encarcerats haurien de complir íntegrament la totalitat de la condemna. 

Quan aquests principis dogmàtics i absoluts no es poden complir, perquè 

xoquen amb la regulació legal actual, l’opinió pública (amplificada pels mitjans 

de comunicació) s’escandalitza de les decisions diàries i s’entra en un acting 

out i canvi de polítiques constant en funció de la grandària de l’escàndol. 

Aquesta pressió provoca moltes tensions entre sectors de la comunitat 

professional i les autoritats polítiques (Garland, 2005:195). 

En aquest context de crisi de la modernitat penal, les institucions penitenciàries 

busquen ser avaluades per objectius interns. Es busca avaluar rendiments en 

lloc de resultats. Per tant, es valora més la quantitat d’hores que els interns 

passen fent activitats amb uns objectius determinats que no si els programes 

que se’ls apliquen ajuden a reduir la reincidència (Garland,2005:204). 

En la actualitat, l’actitud general és que resulta millor mantenir tancat per 

sempre un delinqüent conegut que arriscar la vida o la propietat d’una altra 

víctima innocent. Si es tracta d’alliberar un delinqüent pres, qualsevol nivell de 

risc és inacceptable. En el clima polític actual, els càlculs són simples: el valor 

de la llibertat del pres és inexistent si el seu alliberament significa exposar el 

públic a un perill evitable o que el funcionari responsable corri amb algun risc 

polític considerable. (Garland,2005:312). 

Díez Ripollés explica que per canviar aquesta tendència s’ha de modernitzar el 

Dret Penal, s’ha de centrar el debat en els models que siguin més eficaços per 

prevenir la delinqüència i convèncer la societat, mitjançant estudis empírics, de 

la validesa d’aquests sistemes. I finalment proposa que cal fer molta pedagogia 



 
19 

amb l‘opinió pública, per convèncer-la que no podem prescindir d’un model 

garantista en matèria de política criminal, però que aquesta pedagogia no es 

pot fer a partir de la defensa de principis immobilistes, sinó amb dades i 

exemples de bones pràctiques. 

 

1.2.2 El context actual de les dades penitenciàries  a Europa 

1.2.2.1. Taxes d’encarcerament a la Unió Europea 

La taxa d’encarcerament és una taxa estandarditzada que mesura el nombre 

de mesures privatives de llibertat que una societat té per cada 100.000 

habitants.  Al ser una taxa estandarditzada permet la comparació entre països i 

contextos socials diferenciats. 

El Consell d’Europa, a través de les seves estadístiques penals (SPACE I) 

actualitza cada any la taxa d’encarcerament dels països europeus10 i això ens 

permet mantenir una dada actualitzada d’un dels resultats de la política penal i 

penitenciària de cada país. La darrera publicació disponible en el moment de 

fer aquest informe correspon a l’any 2006 

                                            

10 Estadístiques penals del Consell d’Europa. www.coe.int/justice Pàgina visitada octubre 2008 
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Gràfic 1. Taxes d’encarcerament a la Unió Europea. Any 2006 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de: 
SPACE I – Estadístiques Penals del Consell d’Europa – 2006. –Pàg.20 i 30 www.coe.int/justice  
Dades Catalunya: Informació estadística bàsica núm.8. Juliol 2008. Departament de Justícia 
Generalitat de Catalunya www.gencat.cat/justicia  
Nota: Romania i Bulgària no s’inclouen en el gràfic perquè les dades són de 2006 i aquell any 
encara no pertanyien a la UE 

Com es pot veure, els països amb una taxa d’encarcerament més alta es 

corresponen amb els darrers països incorporats a la Unió Europea i procedents 
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de l’antiga Europa de l’Est. Si exceptuem també Luxemburg, el primer país amb 

taxa més alta és Espanya. Molt a prop en el ranking, però 20 punts per sota, es 

troba Catalunya.  

La lectura d’aquesta taula ens porta a concloure que Espanya manté una de les 

polítiques penals més dures de l’Europa comunitària quant a l’aplicació de 

mesures privatives de llibertat. El seu Codi penal i les seves posteriors 

reformes han fet pujar de manera contínua aquesta taxa, com demostra el 

gràfic següent. 

Gràfic 2. Evolució de la taxa d’encarcerament d’alg uns països de la Unió Europa. Anys 
2000-2006 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de: 
SPACE I – Estadístiques Penals del Consell d’Europa – 2000 a 2006. –www.coe.int/justice  
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Si bé, com es veu al gràfic, altres països han mantingut un creixement sostingut 

(cas d’Holanda, França o Grècia), Espanya sempre ha guardat una distància 

per sobre de 20 punts respecte del cas d’Holanda, i més amplia en la resta de 

països estudiats. 

Una pregunta que sorgeix d’aquestes dades és si la Unió Europea en general 

està endurint les polítiques penals i penitenciaries. No podem parlar que la 

tendència a encarcerar més sigui una resposta general de tota la Unió 

Europea, però sí que hi ha dos tendències clarament diferenciades entre el 

conjunt de països, com es pot veure a la taula 10. Un grup de països que 

tenien tradicionalment una taxa baixa, han endurit les seves polítiques penals, 

augmentant l’encarcerament en major o menor proporció, mentre que el gruix 

de països procedents de l’antiga Europa de l’Est que tenia tradicionalment unes 

taxes d’encarcerament molt altes les van suavitzant de forma gradual. 

Taula 2. Evolució (en percentatge) de la taxa d’enc arcerament en el període 2000-2006 
dels diferents països de la Unió Europea 

Països amb taxa creixent %  Països amb taxa decreixent % 
Luxemburg 81,0  Eslovàquia  -45,9 
Holanda  38,6  Itàlia  -29,7 
Finlàndia  35,0  Letònia -19,2 
Espanya  28,2  República Txeca  -15,2 
Àustria  26,9  Irlanda -2,8 
Suècia  23,3  Estònia   -1,9 
Grècia 19,3  Hongria  -1,9 
Regne Unit (Angl.i 
P.Gal·Les)  

17,0  Lituània  -1,2 

Polònia  14,9  Alemanya  0,0 
França  14,3  
Eslovènia  13,5  
Bèlgica 12,9  
Dinamarca  12,6  
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de: 
SPACE I – Estadístiques Penals del Consell d’Europa – 2006. –Pàg.32 www.coe.int/justice  
Malta, Portugal, Xipre i Regne Unit (Escòcia i Irlanda del Nord) SPACE I no els comptabilitza 
perquè falta alguna de les dades entre el 2000-2006. Romania i Bulgària no s’inclouen perquè 
les dades són de 2006 i aquell any encara no pertanyien a la UE 
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Tretze dels vint-i-cinc països de la UE han augmentat les taxes 

d’encarcerament al llarg d’aquests 6 anys. Coincideixen en gran part amb els 

països nòrdics, tradicionalment més curosos amb les polítiques socials. També 

han augmentat gran part dels països amb més tradició europeista. 

Set dels vint-i-cinc països de la UE han disminuït les taxes d’encarcerament al 

llarg d’aquests 6 anys. Coincideix gran part amb els països de nova 

incorporació i d’antiga influència russa. Itàlia es troba en aquest grup atès que 

en aquest període va fer una amnistia a partir de la qual penats amb menys de 

3 anys de condemna van sortir de presó, fet que va beneficiar uns 12.000 

interns11. Irlanda i Alemanya són els altres dos països que sense pertànyer als 

nous països incorporats de l’antiga Europa de l’Est, es troben en aquesta 

franja. 

El gràfic 3 recull les mateixes dades de la taula 3, però presentades de forma 

que es pot veure la posició de cada país respecte a l’increment o decrement de 

la taxa durant aquest període 

                                            

11 Reuters, 8.9.08 El Gobierno italiano deportará a presos extranjeros para acabar con la 
saturación de las cárceles http://www.rtve.es/noticias/20080908/ pàgina visitada el 13.11.2008 
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Gràfic 3. Increment/Decrement de la taxa d’encarcer ament 2000-2006 en els diferents 
països de la Unió Europea 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de: 
SPACE I – Estadístiques Penals del Consell d’Europa – 2006. –Pàg. 32 i 33 www.coe.int/justice  
Dades Catalunya: Informació estadística bàsica núm.8. Juliol 2008. Departament de Justícia 
Generalitat de Catalunya www.gencat.cat/justicia  
Nota: només consten aquells països que hi ha tota la sèrie. No apareixen: Portugal; Malta, 
Xipre, Regne Unit (Escòcia); Regne Unit (Irlanda del Nord) 
Romania i Bulgària no s’inclouen perquè les dades són de 2006 i aquell any encara no 
pertanyien a la UE 

 

En el gràfic 4 recollim la taxa d’encarcerament del conjunt de països europeus, 

separats en funció de si pertanyen a la Unió Europea o formen part de la resta 

d’Europa. Es presenta la taxa en ordre decreixent.. Com es pot veure, la 

Federació Russa es destaca per sobre la resta amb una taxa de 608,6 interns 

per cada 100.000 habitants, 4 vegades més gran que Espanya o Catalunya per 

exemple, però també volem destacar que els 8 països que venen a continuació 

per ordre de taxa pertanyen a l’antiga esfera d’influència de la Unió Soviètica. 
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Gràfic 4. Taxa de població encarcerada per a cada 1 00.000 habitants: Comparativa Unió 
Europea- Resta Europa. Any 2006 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de: 
SPACE I – Estadístiques Penals del Consell d’Europa – 2006. –Pàg.20 i 30 www.coe.int/justice  
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1.2.2.2. Taxes de densitat carcerària a la Unió Europea 

La densitat carcerària és la dada que s’obté de comptabilitzar el nombre 

d’interns penitenciaris que es tenen a cada país per a cada 100 places de 

presó declarades. 

En el Gràfic 5 es recullen les darreres dades publicades l’any 2006. Com es pot 

veure Espanya ocupa el segon lloc en la Europa dels 25, darrera de Grècia 

(Catalunya ocupa el 4t)12. Atès que la densitat carcerària té molt a veure amb la 

política penitenciaria d’un país (nombre de recursos residencials que s’hi 

destinen per a la població ingressada que hi ha), podem concloure que malgrat 

Espanya ha optat per un model penal que està potenciant les mesures 

privatives de llibertat com a resposta a les infraccions penals dels seus 

ciutadans, la dotació de recursos que hauria d’acompanyar aquesta política no 

augmenta en la mateixa proporció.. 

                                            

12 Cal matisar que l’any 2007 es va obrir a Catalunya el centre penitenciari Brians 2, amb una 
capacitat per a 1.500 reclusos. Si tenim en compte les dades publicades a la memòria del 
Departament de Justícia per l’any 2007 (pag.201), la població interna de 2007 era de 9.395 
interns per a  8.800 places penitenciaries, de manera que la densitat carcerària per a Catalunya 
l’any 2007 baixa fins el 106,8.  
Dins del pla de renovació d’equipaments penitenciaris durant l’any 2008 s’obre una nova presó 
Lledoners, amb capacitat per a 750 interns, i es substituirà la presó de joves, amb 400 places 
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Gràfic 5. Densitat carcerària Unió europea (per a c ada 100 places). Any 2006 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de: 
SPACE I – Estadístiques Penals del Consell d’Europa – 2006. –Pàg.20 www.coe.int/justice  
Dades Catalunya: Memòria Departament de Justícia any 2007 pàg. 201 Generalitat de 
Catalunya. Publicada setembre 2008 www.gencat.cat/justicia  
Romania i Bulgària no s’inclouen perquè les dades són de 2006 i aquell any encara no 
pertanyien a la UE 

 

En el gràfic 6 es recull l’evolució d’aquest increment en la densitat carcerària 

dels mateixos països que presentàvem en el gràfic 2 respecte a la taxa 

d’encarcerament en el període 2000-2006. 
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Fixem-nos primer en allò que explica el gràfic 6. Grècia, el país amb més 

densitat carcerària dels que recollim, s’ha mantingut estable al voltant dels 162 

interns de mitjana per a cada 100 places al llarg d’aquests anys. 

Espanya i França han augmentat significativament la seva densitat carcerària. 

En canvi Holanda l’ha mantingut estable al llarg d’aquests anys. 

Gràfic 6. Evolució de la densitat carcerària (per a  cada 100 places) en alguns països de la 
Unió Europea. Anys 2000-2006 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de: 
SPACE I – Estadístiques Penals del Consell d’Europa – 2000 a 2006. –www.coe.int/justice 

 

Si comparem ara el gràfic 2 i el gràfic 6  (evolució de la taxa d’encarcerament i 

de la taxa de densitat carcerària), veurem que: 

Holanda seria l’exemple paradigmàtic d’un país que ha endurit la política penal, 

incrementant força les respostes de privació de llibertat com a mesura punitiva 

però, en canvi, ha estat conseqüent amb aquesta política i també ha augmentat 

el nombre de places carceràries. Malgrat haver augmentat la taxa 

d’encarcerament un 38,6%, l‘ocupació s’ha mantingut al voltant del 92% de 
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mitjana, de manera que utilitza quasi al màxim les seves places però sense 

arribar a superar-les.  

Grècia estaria a l’altre extrem d’aquesta comparativa: malgrat tenir dels quatre 

països la taxa d’encarcerament més baixa, ha endurit la seva política penal i ha 

augmentat la taxa d’encarcerament un 19,3% i en canvi ha fet ben poca cosa 

per millorar la densificació carcerària de les seves presons, que s’han 

mantingut de mitjana per sobre el 162%. 

El cas de França i Espanya s’assemblen al cas Grec: cap dels dos ha previst 

ampliar suficientment els recursos penitenciaris per atendre aquest augment 

d’interns, si bé en el cas d’Espanya la situació és més greu perquè la seva taxa 

d’encarcerament ha crescut el doble que la de França. Si bé no defensem que 

el camí de la política penal i penitenciària sigui anar construint més presons al 

ritme d’un més gran punitivisme, sí que considerem absolutament 

contraproduent créixer sobre poblant els centres penitenciaris amb les greus 

conseqüències que aquest fet pot ocasionar per a una vida digna a les presons 

i per a l’assoliment de l’objectiu reinsertador de la pena. 

1.3. Els estudis de reincidència 

En el nostre estudi anterior ja vam fer una exposició dels objectius de les 

principals recerques de reincidència. Bàsicament, com exposàvem, els estudis 

van encara dirigits majoritàriament a dues finalitats: avaluar els programes de 

tractament en l’àmbit penitenciari o comunitari i la detecció i gestió de factors 

predictors de risc. Remetem al lector a aquell estudi per aprofundir més en 

aquests aspectes.13 

Tot seguit oferim una síntesi de les recerques sobre reincidència que hem 

pogut consultar a nivell internacional i comentem diverses dades que aporten. 

 

                                            

13 Luque, Ferrer i Capdevila (2005). Ob.cit. pàg.22 a 27 i pàg.33 i 34. 
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1.3.1. Els estudis internacionals i els tipus de me sures més utilitzades 

La taula 3 recull els estudis de reincidència dels quals hem tingut referència 

directa o indirecta a partir d’altres estudis. 

Taula 3. Països i referències d’estudis publicats s obre reincidència 

País / 
Regió Referència Grup d’infractors i temporalitat  

Alemanya Jehle, Heinz & Sutterer (2003) Condemnats o  excarcerats de presó any 1994 
Angl.i Gal·les Spicer & Glichsman (2004) Condemnats o excarcerats de presó any 2001 
Regne Unit Home Office (1996) Població condemnada in closa probation 1994 
Àustria Pilgram (1994) Adults i joves sentenciats l’any 1983 
Canadà Johnson (2005) Excarcerats de presó 1999 i se guits fins 2004 
Canadà CSC (1984) Adults condemnats anys 1983-1984 
Catalunya Luque, Ferrer & Capdevila (2005) Adults condemnats excarcerats1997 i fins 2002 

Dinamarca Prison & Probation Departament 
(2001) Excarcerats i suspensió de sentència 1996/1999 

Escòcia Scottish Executive (2005) Excarcerats de presó  o MPA de l’any 1999 

Espanya Central peniten. de observación 
(1996) Adults condemnats excarcerats 1993 

Espanya Paino Quesada (1996) 
Adults condemnats en tractament toxicomania 
1983 

Finlàndia Hypén (2004) Adults condemnats excarcerats entre 1993 i 
2001 

França Kensye & Tournier (2005) Excarcerats de presó  1996-1997 

Holanda Wartna, Tollenaar & Blom 
(2005) Adults i joves (12-18) condemnats any 1997 

Irlanda Institute of Criminology, 
Dublin Homes reingressats a presó entre el 2001-2004 

Irlanda del N. McMullen & Rudy (2001) Excarcerats de presó o MPA de l’any 2001 
Islàndia Baumer et alt. (2002) Excarcerats de presó 1994 fins 1998 
Noruega Statistics Norway (2006) Persones acusades l’any 1996 
Suècia National Council (2004) Persones condemnades l ’any 1999 
Suïssa Storz  (1997) Adults condemnats entre 1986-1994 
Washington Lovell, Johnson & Cain (2007) Homes exca rcerats 1997 i seguits fins 2001 

Cada estudi, cada país, utilitza mesures diferents de la reincidència. En funció 

del seu objecte d’estudi; el període de seguiment és diferent així com els 

recursos emprats per obtenir les dades o l’abast dels resultats (n’hi ha de més 

generalistes i d’altres més locals). Les finalitats que es persegueixen també són 

diverses. 

En la taula 4 recollim el tipus de taxa de reincidència utilitzada pels estudis 

d’aquells països que han publicat dades sobre el tema. 
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Taula 4. Tipus de taxa de reincidència utilitzada p els països que han publicat dades 
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Autoinculpació 
        √           

Reincidència 
policial  √    √        √ √    

Reincidència 
penal √   √       √     √   

Reincidència 
judicial √ √ √ √  √ √   √ √  √ √  √ √ √ 

Reincidència 
penitenciària √   √ √   √ √  √ √  √  √ √  

Font: elaboració pròpia a partir informe WODC de febrer de 2006 i d’altres estudis consultats. 

Com es pot veure la reincidència judicial en primer lloc i la reincidència 

penitenciària en segon lloc, són les mesures de reincidència més utilitzades en 

els diferents estudis. Els països més avançats en recerca utilitzen més d’una 

mesura per contrastar resultats. Això implica un nivell d’organització, 

d’estructura i d’informatització a l’hora de recollir i processar les dades que 

estem lluny al nostre país encara de poder aconseguir. Hauria de ser un 

objectiu a mig termini tant del Govern Central pel que es tracta de les dades 

judicials i penitenciàries, com del Govern de la Generalitat de Catalunya, en el 

que respecta a les penitenciàries.  

Cal destacar la importància de les sèries que permeten conèixer l’evolució 

interna de les taxes d’un país i crear estàndards interns de comparació, sense 

que això impliqui una avaluació directa de les polítiques a curt termini ja que la 

taxa és una mesura lenta, que varia poc a poc i per multiplicitat de factors 

externs a la planificació específica i concreta que pot fer un sol Departament en 

un temps curt, com pot ser una legislatura. Més endavant, tornarem a incidir en 

aquest punt. 
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Tot seguit, la taula 5 recull el tipus d’anàlisi estadística utilitzada per a l’estudi 

de la reincidència en les recerques esmentades 

Taula 5. Tipus d’anàlisi utilitzats en la quantific ació de la taxa de reincidència utilitzada 
pels països que han publicat dades 
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Percentatge brut 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Taxes ajustades 
  √         √        

Freqüències 
 √   √ √ √ √ √   √      √  

Regressió 
logística  √  √ √ √   √ √   √    √  

Anàlisi de 
supervivència    √     √  √ √  √     

Regressió de 
Cox 
 

   √ √      √        

Font: elaboració pròpia a partir informe WODC de febrer de 2006 i d’altres estudis consultats. 

 

1.3.2. Les taxes de reincidència d’altres estudis i nternacionals i les 

comparacions 

Com ja hem dit resulta molt difícil establir comparacions entre estudis de 

diferents països, atès que ni tots mesuren el mateix tipus de reincidència, ni la 

població és la mateixa, ni el tipus de delictes que es sancionen, o el temps de 

seguiment, o d’altres factors, com l’edat, el gènere, l’estrangeria, el tipus de 

subjecte, etc., són els mateixos o es poden comparar directament. Molts cops 

de la lectura dels informes resten dubtes respecte al paral·lelisme de les dades 

obtingudes entre un estudi i un altre, de manera que resulta agosarat 

comparar-los.  
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Per il·lustrar al lector respecte a la impossibilitat d’establir una comparativa 

entre taxes de reincidència, la taula següent recull alguns exemples de les 

taxes directes de reincidència obtingudes en funció de les variables controlades 

pels estudis.  

Taula 6. Exemples de taxes de reincidència publicad es en diferents estudis 

Estudi/País Període 
d’alliberament 

Mostra Temps de 
seguiment 

Tipus de 
reincidència 

TAXA 

Canadà 1983-1984 Homes- 
Dones 3 anys Penitenciària Dones 36% 

Homes 49% 

Regne Unit 1996 
Poblac. 
excar. + 
probation 

2 anys Penitenciària 57% 

França 1983 n=419 excar. 5 anys Penitenciària 39% 

Catalunya 1997 
n=1.555 
excar CP 
Catalunya 

5,5 anys Penitenciària 37,4% 

Espanya 1996 
n=330 
interns CP 
Espanya 

3 anys Penitenciària 46,6% 

Holanda 1997-2004 

N=169.731 
primaris delicte 
N=25.936 més 
d’1 ingrés 
anterior  

2 a 8 anys Penitenciària Primaris 29% 
Antecedents 54% 

Irlanda 2001 -2005 N=19.955 
excarcerats 4 anys Penitenciària 49,2% 

Canadà 1999-2004 N=5.496 
excarcerats 4 anys Penitenciària 45% 

Finlàndia 1993-2001 N=30.000 
excarcerats 5 anys Penitenciària 59% 

Suïssa 1988-1994 N=10.459 
excarcerats 6 anys Penitenciària 

Judicial 
Penitenciari. 39% 

Judicial 53,2% 

Holanda 1996-1999 N=69.602 
excarcerats 1 a 8 anys Judicial 

1 any 43,4% 
5 anys 67,0% 
8 anys 74,1% 

Anglaterra i 
Gal·les 2001 N=14.569 

excarcerats 2 anys Judicial 58,2% 

Washington 
Estat 1997-1998 

N=7.248 
homes 
excarcerats  
N=200 nivell 
supermax 14 

3 anys Judicial General 42% 
Supermax  53% 

Escòcia 1999 

N=5.738 
excarcerats 
a partir 16 
anys 

4 anys Judicial 71% 

França 1996-1997 
N=2.859 
excarcerats 
a partir 13 

5 anys Judicial 51,9% 

                                            

14 Es refereix a interns molt perillosos que han estat sotmesos a condicions de màxima 
seguretat durant tota la condemna, equivalent al nostre primer grau penitenciari. 
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anys 

Irlanda del 
Nord 2001 

N=703 
excarcerats 
a partir 17 
anys 

2 anys Judicial 45% 

Islàndia 1994-1998 N=1.176 
excarcerats 5 anys Judicial 53,0% 

USA (15 
estats) 1994 N=33.796 

excarcerats 3 anys Judicial 46,9% 

Espanya 1994 
CP Villabona 
(Astúries) 
n=87 

- Autoinculpació  65,5% 

Com es pot veure els resultats són dispars i de difícil comparació.  

A partir d’estudis comparatius caldria esbrinar quines són les diferències que 

expliquen les diferències tan àmplies de taxes d’un país a un altre. 

Com hem vist, Europa ha aconseguit establir una taxa comparativa com és la 

taxa d’encarcerament per cada 100.000 habitants. La sèrie i periodicitat que el 

Consell d’Europa ha donat amb les estadístiques SPACE permet obtenir 

informació respecte a una part de les polítiques penals i penitenciàries que 

practiquen els diferents països.  

No serà estrany que en el futur es pugui consensuar un tipus de mesura 

unificada que permeti la comparació de taxes de reincidència.  

Com a aspecte a destacar, hem trobat publicades dues recerques que han 

abordat a la vegada dos tipus de taxa de reincidència en una mateixa població 

objecte d’estudi: taxa de reincidència penitenciària i taxa judicial. Tot i que no 

es poden extrapolar directament a la nostra realitat els resultats d’aquestes 

investigacions, sí que poden servir per aportar una idea del fet que la taxa 

penitenciària (retorn a presó per un nou delicte) resulta significativament inferior 

a la judicial (condemna per un nou delicte).  
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Taula 7. Relació entre les taxes de reincidència pe nitenciaria i judicial. Comparació de 2 
estudis internacionals 

 Reincidència 
penitenciària 

Reincidència 
judicial 

Diferència 

Suïssa 15 39% (6 anys) 53,2% (6 anys) 14,2%  
Holanda 16 32,3% (2 anys) 55,5% (2 anys) 23,2% 

Entre parèntesis els anys de seguiment de la mostra objecte d’estudi.  

En el cas de Suïssa la diferència és del 14,2%. La interpretació ens diu que 4 

de cada 10 persones que havien sortit de presó havien tornat a ingressar 

novament per una nova causa en els 6 anys posteriors. En canvi eren una mica 

més de 5 de cada 10 persones les que havien estat condemnades per la 

comissió d’un nou delicte. 

En el cas d’Holanda puja més aquesta diferència, el 23,2%. Dit d’una altra 

manera, De cada 10 persones que van sortir de presó a Holanda, una mica 

més de 5 van tornar a ser condemnades per nous delictes, i una mica més de 3 

d’elles van tornar a entrar a presó, en els 2 anys següents a la seva 

excarceració. 

 

1.3.3. Les taxes de reincidència penitenciària 

Malgrat com ja hem dit abastament la taxa de reincidència no és una taxa 

estandarditzada que permeti una fàcil comparació entre estudis/països, per 

tenir algun punt de comparació hem recollit alguns estudis que han utilitzat un 

concepte de taxa similar. A la taula 5 ja havíem presentat part dels resultats, 

però ens ha semblat útil per al lector tenir resumides, en aquesta taula 8, les 

taxes de reincidència penitenciària publicades. 

                                            

15 Bern “Taux de récidive: incarcération et récidive” dins de Statisque de la criminalité: 
recondamnnations et réicarcérations. Office fédéral de la statisque 
16 Wartha, B.S.J. et alt “Recidivism report 1997-2004. Developments in the reconviction rate of 
Duch offenders (Marhc, 2008)” WODC-studies on recidivism Fac sheet 2008-2a 
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Taula 8. Diferents estudis amb taxes de reincidènci a penitenciaria 

País/Zona/· 
Estudi 

Període de 
seguiment 
 

Mostra/Població Tipus de taxa TAXA 

Finlàndia (2004)17 
1993-2001 
5 anys (dins 
d’aquest període) 

Població general 
N=30.000 persones 

Haver passat 2 cops 
almenys per presó en 
aquest període estudiat 

59% 

Holanda (2008)18 
1997-2006 
2 anys (dins 
d’aquest període) 

Població amb més d’1 
ingrés  anterior a 
presó.  
N=25.936 

Reingrés a presó 
No concreta si són per 
causa nova o vella 

54% 

Irlanda (2008)19 
2001-2004 
4 anys 

Població general 
N=14.485 excarcerats 

Reingrés a presó. No 
concreta si són per 
causa nova o vella 

49,2% 

Espanya (1996)20 
1993-1996 
3 anys 

Mostra de 330 interns 
de diferents presons 
espanyoles 

Reingrés a presó per 
causa nova 46,6% 

Canadà (2004)21 
1999-2004 
4 anys (dins 
d’aquest període) 

Població presó  de 
Saskatchewan 
(majoria aborigen) 
N=5,496 excarcerats 

Reingrés a presó 
No concreta si són per 
causa nova o vella 

45% 

 França (1997)22 
1983-1997 
5 anys (dins 
d’aquest període) 

Mostra de 419 interns 
Reingrés a presó  No 
concreta si són per 
causa nova o vella 

39% 

Suïssa (1997)23 
1988-1994 
6 anys (dins 
d’aquest període) 

N=10.459 excarcerats 
Reingrés a presó per 
causa nova 

39% 

Catalunya 
(2005)24 

1997-2002 
5,5 anys mitjana 

Població general. 
Mostra de 1.555 
excarcerats l’any 1997 

Reingrés a presó per 
causa nova 37,4% 

Holanda (2008) 
1997-2006 
2 anys (dins 
d’aquest període) 

Població primària en 
el delicte.  
N=169.731 

Reingrés a presó 
No concreta si són per 
causa nova o vella 

29% 

 

                                            

17 Kimmo Hypén. The released from prison in Filand 1993-2001 and the re-entered.  
18 Wartha, B.S.J. et alt “Recidivism report 1997-2004. Developments in the reconviction rate of 
Duch offenders (Marhc, 2008)” WODC-studies on recidivism Fac sheet 2008-2a 
19 O’Donnell et al (2008) “Recidivism in the Republic of Irelant”.dins de Criminology and Criminal 
Justice, 8. pàg.123-146 
20 Central penitenciaria de Observación. La reincidencia penitenciaria. Madrid Ministerio del 
Interior. Dirección General de Instituciones penitenciarias 
21 Sara Johnson. “Returning to Correctional Services after release: a profile of Aboriginal and 
non-Aboriginal adults involved in Saskatchewan Corrections from 199/00 to 2003/04”. Juristat. 
Statístics Canada, vol.25.nº2 
22 Tournier, P. et alt. “Au de la liberatio: observation suivi d’une cohorte d’entrants en prison” 
dins Études &Données pénales núm.76. Paris Centre National Recherche Scientifique 
23 Bern “Taux de récidive: incarcération et récidive” dins de Statisque de la criminalité: 
recondamnnations et réicarcérations. Office fédéral de la statisque 
24 Luque, E.; Ferrer, M.; Capdevila, M.(2005). La reincidència penitenciària a Catalunya. 
Barcelona: CEJFE. Col·lecció Justícia i Societat num.25 
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2. La recerca 

Aquesta investigació actualitza la taxa de reincidència penitenciària de la 

recerca publicada pel Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada l’any 

200525. En aquella ocasió s’estudiaven els interns que van sortir de la presó 

l’any 1997 a qui es va fer seguiment fins l’any 2002. La finalitat del seguiment 

era veure si durant aquest període reingressaven en el sistema penitenciari 

català per haver comés un nou delicte posterior a la data d’excarceració. Ara, 

en aquest estudi d’actualització reprenem la sèrie i s’estudien els subjectes que 

van sortir dels centres penitenciaris catalans l’any 2002 i se’ls segueix fins a 31 

de desembre de 2007 amb la mateixa finalitat. 

2.1. Finalitat 

La recerca ha de donar a la Secretaria de Serveis Penitenciaris una informació 

actualitzada sobre l’índex de reincidència penitenciària de la població 

excarcerada. Així mateix l’estudi actualitza el perfil del reincident i del no 

reincident, així com el conjunt de conclusions i recomanacions de l’anterior 

informe. La finalitat d’aquests estudis i de la seva actualització és aproximar a 

l’Administració penitenciària a alguns dels factors relacionats amb la 

reincidència i aportar-li elements de millora respecte a la seves possibles 

actuacions per prevenir-la. 

 

2.1.1.Objectius 

1. Actualitzar la taxa de reincidència en relació amb l’estudi publicat l’any 2005. 

                                            

25 Luque, Ferrer i Capdevila (2005) La reincidència penitenciaria a Catalunya. Barcelona. 

CEJFE.  
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2. Analitzar, en el cas d’existir canvis, quins han estat els factors contextuals 

que han fet variar aquesta taxa, d’un estudi a l’altre. 

3. Actualitzar el perfil més comú de les persones reincidents front a les no 

reincidents: perfil personal, sociofamiliar, penal i penitenciari. 

4. Esbrinar si les persones que segueixen programes de tractament a presons i 

presenten millor evolució regimental reincideixen menys que els que tenen una 

evolució regimental més desfavorable. 

5. Comparar el grup dels que han complert la pena de presó segons les 

condicions establertes front els que han quebrantat la condemna, per esbrinar 

si existeixen diferències entre ells pel que fa a les variables demogràfiques, 

penals i penitenciàries. 

6. Contrastar si es mantenen les variables demogràfiques, penals i 

penitenciàries de la mostra estudiada que més s’associaven a la reincidència 

penitenciària en la recerca de 2005. 

2.1.2. Hipòtesis 

Respecte als objectius proposats i amb relació també als resultats obtinguts en 

l’anterior recerca, esperem confirmar o refutar les hipòtesis següents. 

1. La taxa de reincidència penitenciària hauria d’augmentar en l’estudi 

actual, atès que alguns dels factors contextuals que van sortir rellevants 

en la recerca anterior han empitjorat en el decurs d’aquests anys 

(augment de la població estrangera en els centres penitenciaris26, 

                                            

26 No és tant la variable estrangeria, la variable rellevant, com el “factor estrangeria”, que 
aglutina dins seu tot un seguit de variables de pes que resulten negatives per a una bona 
reinserció social: manca de xarxa social i personal, manca de papers regularitzats per a 
l’estància i per tant possibilitats de treballar i guanyar-se la vida, desconeixement de la llengua i 
costums de la societat receptora, etc. Totes aquestes variables conflueixin dins de l’estranger 
que acaba convertint una variable en un factor. 
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disminució de l’aplicació de la llibertat condicional27 i de l’edat en què es 

comet el primer delicte i s’ingressa a la presó)  

2. S’espera trobar millors taxes de reincidència entre les persones que han 

seguit programes de tractament dins de les presons respecte a les 

persones que no els han seguit. També s’espera trobar millors taxes de 

reincidència entre les que presentin millor evolució regimental al llarg de 

la seva condemna, front a les persones que hagin tingut més faltes, 

sancions i incidents disciplinaris. 

3. S’espera trobar un perfil més conflictiu entre les persones que han fet 

trencaments de condemna que no pas entre aquells que han complert 

correctament la pena. 

4. Finalment s’espera trobar un perfil de reincident penitenciari molt similar 

en aquest estudi al que es va definir en l’anterior. La persona reincident 

és majoritàriament de gènere masculí, ha començat a delinquir més 

jove, ingressa més aviat per primer cop a la presó i és més jove quan 

surt de presó per la causa estudiada (causa base); té més antecedents i 

la seva activitat delictiva posterior a l’excarcerament de la causa base és 

directament proporcional a la seva activitat delictiva prèvia; el delicte 

més freqüent és un delicte contra la propietat amb una condemna curta 

(inferior als 4 anys) i triga menys d’un any i mig a reingressar en un 

centre penitenciaria per un delicte nou.  

                                            

27 La sortida en llibertat condicional esdevenia una eina molt predictora de la reincidència, de 
manera que els que gaudien d’aquesta possibilitat reincidien molt menys que els que sortien en 
llibertat definitiva. Les dades disponibles respecte a l’aplicació actual de la llibertat condicional 
(Justidata 49: La llibertat condicional a Catalunya (2002-2006)), ens diuen que ha baixat la seva 
aplicació aquests anys i per tant això ha de repercutir també en l’augment de la taxa. Malgrat 
això, cal ser curosos en fer una lectura massa directa: llibertat condicional=menor reincidència, 
ja que hi ha variables pròpies de les característiques del subjecte a qui s’aplica la llibertat 
condicional i del seu entorn que probablement actuen com veritables variables de bon 
pronòstic. 
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2.2. Metodologia 

Aquesta és una recerca quantitativa que analitza els expedients informàtics 

dels interns penitenciaris mitjançant l’aplicació informàtica SIPC, que és la base 

d’informació del sistema penitenciari català.  La informació obtinguda resulta de 

l’explotació específica de les dades que conté aquesta base. 

2.2.1. Població i mostra 

La població objecte d’aquesta recerca la formen totes les persones penades 

que van sortir de la presó l’any 2002. No s’inclouen en l’estudi les persones que 

eren preventives i van sortir en llibertat provisional. 

El conjunt total d’aquesta població per a l’any 2002 va ser de 2.579 persones 

Hem agrupat les persones que van sortir de presó l’any 2002 en dos grups, 

segons el motiu pel qual van sortir. 

 1r grup. Excarcerats: 2.406 persones 

 2n grup. Quebrantament de condemna: 173 persones 

El primer grup el formen l’àmbit poblacional d’excarcerats28., pròpiament dit, 

que van sortir per algun dels següents motius 

1. Llibertat definitiva, després de complir tota la pena imposada 

2. Llibertat condicional, per alguna de les seves modalitats: l’art.192 del 

Reglament Penitenciari (és a dir, haver complert ¾ parts de la 

condemna); l’art.205 (és a dir, per avançament havent complert ⅔ parts 

de la condemna); l’art.196.1 (per edat); l’art.196.2 (per malaltia greu) 

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

4. Alliberament per indult 

                                            

28 No s’han comptabilitzat en aquest estudi les persones que no van reingressar al centre 
penitenciari després d’una sortida a diligències als jutjats que va implicar la seva posada en 
llibertat. Es tracta d’un total de 85 casos. Tampoc s’han comptabilitzat els finats. 
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5. Alliberament per a extradició o expulsió del territori nacional 

6. Excarcerament per al compliment de la condemna en el país d’origen 

7. Alliberament per extinció de la pena per altres conceptes 

La mostra que utilitzem per estudiar aquest grup és de 1.230 persones 

(p=q=50; interval de confiança del 95,5% i marge d’error =±1,99). 

El seguiment de la mostra es va fer fins el 31.12.2007, per saber si havien 

tornat a entrar en el sistema penitenciari català per una delicte comès en 

posterioritat a la data d’excarcerament. 

El segon grup el formen l’àmbit poblacional dels quebrantaments de condemna 

(grup de quebrantament, a partir d’ara). En aquest grup s’hi troben les persones 

que: 

1. No van reingressar d’una sortida per trencament de permís ordinari, 

extraordinari o de cap de setmana 

2. No van tornar d’una sortida programada 

3. No van tornar d’una sortida laboral 

4. Es van evadir d’un centre, centre obert, centre dependent o en un trasllat 

policial 

El conjunt total d’aquesta població l’any 2002 va ser de 173 persones. D’aquest 

grup s’ha estudiat la població completa, sense fer mostra, atès el seu reduït 

nombre. D’aquestes 173 persones, 121 van reingressar per continuar complint 

la condemna, alguns al cap d’un dia d’haver-la quebrantat, i altres al cap de 

més temps. D’aquests 121 subjectes es va omplir una segona plantilla a partir 

del moment de la seva reincorporació al centre penitenciari. Si bé en el disseny 

de la recerca no estava previst, ens va semblar interessant aprofitar la 

possibilitat d’obtenir més informació i saber si a partir del retorn del 

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

variables objecte d’estudi. 

Del grup de quebrantament van haver 52 subjectes que no van tornar a 

aparèixer en el sistema d’informació penitenciari català en el seguiment 
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posterior (fins a 31 de desembre de 2007). Aquests 52 subjectes representen 

un 3,4% de la població excarcerada l’any 2002 i un 0,47%.29 del total de la 

població que va passar per centres penitenciaris aquell any. El percentatge de 

no-reingressos de permís sobre el total de sortides ordinàries i de cap de 

setmana de 2002 va ser d’un 0,28%.30 segons la Memòria del Departament de 

Justícia d’aquell any. 

Taula 9. Fitxa tècnica 

Àmbit territorial Catalunya 

Població 2.579 persones que surten de presó l’any 2 002: 

- 2.406 excarcerats 

- 173 per trencament de condemna 

 

Grup d’excarcerats Grandària de la mostra: 1.230 pe rsones 

Error teòric α ± 1,99 per a dades globals; 
interval de confiança 95,5%; p=q=50 
 

Grup quebrantaments Població: 173 persones 

No hi ha error mostral 

Període de seguiment Fins el 31 de desembre de 2007  

Font de les dades SIPC 

 

2.2.2. Variables estudiades 

A l’annex 1 adjuntem la plantilla de recollida de casos que es va fer servir. 

En les taules que venen a continuació presentem les variables recollides en la 

recerca, agrupades segons: 

1. variables individuals/personals 

                                            

29 Memòria del Departament de Justícia 2002. Consulta en línia 28.11.08. pàg.114,116.  
30 Memòria del Departament de Justícia 2002. Consulta en línia 28.11.08. pàg.127 
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2. variables referides als antecedents penitenciaris 

3. variables referides al compliment de la condemna base31 

4. variables referides a la reincidència  

Taula 10. Variables referides a aspectes individual s i/o personals del subjecte 

Variable Definició Tipus Categories 
Directament 
recollida o 
generada 

Sexe  Qualitativa 
dicotòmica 

Home - Dona Es recull 
directament 

Nacionalitat  Qualitativa 
politòmica 

Països Es recull 
directament 

Àrea 
geogràfica 
de 
procedència 

Agrupacions 
segons grans 
àrees 
geogràfiques 

Qualitativa 
politòmica 

Espanya- UE – Resta Europa- 
Magrib- Resta d’Àfrica – Centre i 
Sud Amèrica – Àsia- Resta del món 
– Ns/nc 

Es genera a 
partir de la 
nacionalitat 

Espanyol / 
estranger 

 Qualitativa 
dicotòmica Espanyol - estranger 

Es genera a 
partir de la 
nacionalitat 

Data de 
naixement 

 ddmmaaaa, data  Es recull 
directament 

Residència 

Comarca 
catalana o lloc 
d’Espanya on 
figura que hi viu 

Qualitativa 
politòmica 

Segons comarques de Catalunya- 
resta d’Espanya – Fora d’Espanya- 
sense domicili – no se sap  

Es recull 
directament 

Idioma 
castellà 

Coneixement del 
idioma castellà 
recollit al SIPC 

Qualitativa 
politòmica 

No l’entén –l’entén – el parla – 
l’escriu- no se sap 

Es recull 
directament 

Idioma 
català 

Coneixement del 
idioma català 
recollit al SIPC 

Qualitativa 
politómica 

No l’entén –l’entén – el parla – 
l’escriu- no se sap 

Es recull 
directament 

Professió 
Professió 
declarada per 
l’intern al SIPC 

Qualitativa 
politòmica Agrupacions d’oficis segons llistat 

Es recull 
directament 

N fills 
Nombre de fills 
que ha declarat 
que té al SIPC 

Quantitativa Numèrica, dos dígits 
Es recull 

directament 

Agrupació 
nombre fills 

Agrupació per 
intervals 

Qualitativa 
politòmica 

-No en té- 1 o 2 fills – 3 o més Es genera a 
partir de N fills 

Estudis Nivell d’estudis 
declarat al SIPC 

Qualitativa 
politòmica 

Segons estudis Es recull 
directament 

 

Taula 11. Variables referides als antecedents penit enciaris 

Variable Definició Tipus Categories 
Directament recollida 

o generada 

Edat quan el 
primer ingrés 
a presó 

Edat del subjecte quan va 
entrar per primera vegada a un 
centre penitenciari, sigui com a 
preventiu o com a penat 

Quantitativa  

Generada a partir de la 
data de naixement i la 

data en què ingressa per 
primera vegada en presó 

Ingressos 
previs a 
presó? 

Consten entrades anteriors a 
presó per altres causes  

Qualitativa 
dicotòmica Sí -no Es recull directament 

Quants? Nombre d’ingressos previs. Si Quantitativa Numèrica, Es recull directament 

                                            

31 Considerem “condemna base” aquella que estava complint a presó com a penat de manera 
ininterrompuda i per a la qual va sortir l’any 2002.  
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s’ha entrat com a preventiu i 
desprès com a penat es compta 
un sol cop 

dos dígits 

Ingressos 
previs per 
intervals 

Agrupació per intervals dels 
ingressos anteriors 
penitenciaris 

Qualitativa 
politòmica 

1 ingrés-  
de 2 a 5 –  
més de 5 

Generada a partir del 
nombre total d’ingressos 

previs 

Temps que 
triga a 
reingressar 

Temps que passa entre el 
primer ingrés a presó i el 
compliment de la pena base, en 
anys i en mesos 

Quantitativa Numèrica, 
dos dígits 

Generada a partir de la 
data del primer ingrés a 
presó i la data d’ingrés 

pena base 

 

Taula 12. Variables referides al compliment de la c ondemna base 

Variable Definició Tipus Categories 
Directament 
recollida o 
generada 

Delicte pena 
base 

Delicte més greu en temps de 
condemna acumulat a la 
condemna base 

Qualitativa 
politòmica 

Tots els delictes 
recollits al codi 
penal 

Es recull directament 

Agrupació 
delictes pb 

Delicte més greu en temps de 
condemna agrupat en 5 
categories 

Qualitativa 
politòmica 

C.persones – 
C.llibertat sexual- 
C. propietat 
Drogues 
Altres 

Generada a partir del 
delicte de la pena 

base 

Agrupació 
delicte violent  

Delicte més greu en temps de 
condemna agrupat segons si és 
violent 32o no 

Qualitativa 
dicotòmica 

Violent–  
no violent 

Generada a partir del 
delicte de la pena 

base 
Data delicte 
pena base 

 ddmmaaaa  Es recull directament 

Temps de 
condemna 

Temps imposat en el delicte 
principal 

dd/mm/aa  Es recull directament 

Data ingrés 
penat 

Data en que va passar a penat ddmmaaaa  Es recull directament 

Data ingrés 
preventiu 

Data en que va ingressar com 
a preventiu el condemnat  

ddmmaaaa  Es recull directament 

LP? Ha sortit en llibertat 
provisional? 

Qualitativa 
dicotòmica 

Sí – no Es recull directament 

Altres CP 
Ha passat per altres centres 
penitenciaris per complir la 
pena base? 

Qualitativa 
politòmica 

No – sí 
Un – sí, dos – sí, 
tres... 

Es recull directament 

N 
classificacions 

Nombre total de classificacions 
diferents que ha viscut a la 
pena base 

Quantitativa 
Numèrica, dos 
dígits Es recull directament 

Agrupació 
classificacions 

Nombre total de classificacions 
per intervals 

Qualitativa 
politòmica 

Sense classificar 
1 classificació 
2 classificacions 
3 o més 
classificacions 

Generada a partir del 
nombre total de 
classificacions 

N ubicacions 

Nombre total d’ubicacions a 
mòduls i galeries diferents de 
la presó, comptant tots els CP 
pels qual ha passat en el 
compliment de la pena base 

Quantitativa 
Numèrica, dos 
dígits Es recull directament 

Agrupació 
ubicacions 

Nombre total d’ubicacions per 
intervals 

Qualitativa 
politòmica 

Entre 1i 4 
Entre 5 i 9 
Entre 10 i 20 
Més de 20 

Generada a partir del 
nombre total 
d’ubicacions 

                                            

32 Hem considerat com a delictes violents: tots els delictes contra les persones, tots els delictes 
contra la llibertat sexual i dins dels delictes contra la propietat, aquells que han implicat 
robatoris amb violència, amb intimidació o amb intimidació i violència.  
La resta de delictes tenen la consideració de delictes no violents.  
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Regressions N’ha viscut o no? Qualitativa 
dicotòmica 

Sí- no Es recull directament 

N regressions 
Nombre de cops que ha viscut 
durant la pena base 
regressions de grau 

Quantitativa 
Numèrica, dos 
dígits Es recull directament 

1r grau 
Nombre de cops que ha estat 
en primer grau per l’aplicació 
de l’art.10 

Quantitativa 
Numèrica, dos 
dígits Es recull directament 

Fa activitats? 
Durant la pena base consta al 
SIPC algun tipus d’activitat 
dins de la presó 

Qualitativa 
dicotòmica Sí – no Es recull directament 

N activitats 
ASC 

Quantes són d’animació 
sociocultural? 

Quantitativa Numèrica, dos 
dígits 

Es recull directament 

N activitats 
operari 

Quantes són d’operari o 
auxiliar d’oficina? 

Quantitativa Numèrica, dos 
dígits 

Es recull directament 

N activitats 
educació  

Quantes són d’estudis reglats? Quantitativa Numèrica, dos 
dígits 

Es recull directament 

N activitats 
tractament 

Quantes són per fer programes 
de tractament específic? 

Quantitativa Numèrica, dos 
dígits 

Es recull directament 

N activitats 
ed.física i 
esports 

Quantes són per fer activitats 
físico-esportives? Quantitativa 

Numèrica, dos 
dígits Es recull directament 

N formació 
ocupacional 

Quantes són per fer formació 
ocupacional dins del centre? 

Quantitativa Numèrica, dos 
dígits 

Es recull directament 

N altres 
activitats 

Quantes són per fer altres 
activitats? 

Quantitativa Numèrica, dos 
dígits 

Es recull directament 

N total 
activitats 

Quantes són en total les que 
ha fet? 

Quantitativa Numèrica, dos 
dígits 

Es recull directament 

Permisos 
ordinaris? 

Gaudeix o ha gaudit de 
permisos ordinaris al llarg del 
compliment de la pena base? 

Qualitativa Sí- no Es recull directament 

Permisos 
extraordinaris? 

Gaudeix o ha gaudit de 
permisos extraordinaris? 

Qualitativa Sí- no Es recull directament 

Sortides 
programades? 

Ha sortit en activitats 
programades amb educador 
durant la pena base? 

Qualitativa Sí- no Es recull directament 

Consten 
incidents en 
els permisos? 

Durant els permisos o sortides 
consten incidents? Qualitativa Sí- no Es recull directament 

Tipus 
d’excarceració 

En quina de les modalitats 
previstes ha sortit de la presó 

Qualitativa 
politòmica 

segons llistat Es recull directament 

Data 
d’excarceració 

Data de la sortida de presó de 
la pena base 

ddmmaaaa  Es recull directament 

N incidents Nombre total d’incidents 
registrats durant la pena base 

Quantitativa Numèrica, dos 
dígits 

Es recull directament 

N faltes Nombre total de faltes Quantitativa Numèrica, dos 
dígits 

Es recull directament 

N sancions Nombre total de sancions Quantitativa Numèrica, dos 
dígits 

Es recull directament 

Incident 1 Quin incident ha comès durant 
la pena base 

Qualitativa 
politòmica 

Numèrica, quatre 
dígits 

Es recull directament 

Falta 1 Quina qualificació ha tingut la 
falta principal que ha comès 

Qualitativa 
polítòmica 

Numèrica, quatre 
dígits 

Es recull directament 

Sanció 1 Sanció que ha rebut Qualitativa 
politòmica 

Numèrica, quatre 
dígits 

Es recull directament 

Incident 2 Quin incident ha comès durant 
la pena base 

Qualitativa 
politòmica 

Numèrica, quatre 
dígits 

Es recull directament 

Falta 2 Quina qualificació ha tingut la 
falta principal que ha comès 

Qualitativa 
polítòmica 

Numèrica, quatre 
dígits 

Es recull directament 

Sanció 2 Sanció que ha rebut Qualitativa 
politòmica 

Numèrica, quatre 
dígits 

Es recull directament 

Incident 3 Quin incident ha comès durant 
la pena base 

Qualitativa 
politòmica 

Numèrica, quatre 
dígits 

Es recull directament 

Falta 3 Quina qualificació ha tingut la 
falta principal que ha comès 

Qualitativa 
polítòmica 

Numèrica, quatre 
dígits 

Es recull directament 

Sanció 3 Sanció que ha rebut Qualitativa 
politòmica 

Numèrica, quatre 
dígits 

Es recull directament 

Edat quan 
l’ingrés a 

Edat del subjecte quan va 
entrar a presó per la pena base 

Quantitativa  Generada a partir de 
la data de naixement 
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presó pena 
base 

i la data en què 
ingressa per la pena 

base 

Edat al sortir 
de presó en la 
pena base 

Edat del subjecte quan va 
sortir de presó per la pena 
base 

Quantitativa  

Generada a partir de 
la data de naixement 
i la data en què surt 

de la pena base 

Edat quan a la 
reincidència 

Edat del subjecte quan 
reincideixr Quantitativa  

Generada a partir de 
la data de naixement 

i la data en què 
ingressa per 
reincidència 

 

Taula 13. Variables referides a la reincidència 

Variable Definició Tipus Categories 
Directament 
recollida o 
generada 

Data fet 
delictiu post 
causa base 

Data del primer delicte comés 
amb posterioritat a la sortida 
de la pena base i pel qual 
reingressa a presó 

ddmmaaaa  Es recull directament 

Delicte 
reincidència 

Delicte més greu que ha comès 
quan el seu nou ingrés a la 
presó 

Qualitativa 
politòmica 

Tots els delictes 
recollits al codi 
penal 

Es recull directament 

Agrupació 
delictes pb 

Delicte més greu en temps de 
condemna agrupat en 5 
categories 

Qualitativa 
politòmica 

C.persones – 
C.llibertat sexual- 
C. propietat 
Drogues 
Altres 

Generada a partir del 
delicte de la pena 

base 

Agrupació 
delicte violent  

Delicte més greu en temps de 
condemna agrupat segons si és 
violent 33o no 

Qualitativa 
dicotòmica 

Violent–  
no violent 

Generada a partir del 
delicte de la pena 

base 
Temps 
condemna 

 ddmmaaaa  Es recull directament 

N causes post 
Nombre de causes diferents 
que acumula posteriors a la 
sortida de la condemna base 

Quantitativa 
Numèrica, dos 
dígits Es recull directament 

Temps que 
triga a 
reincidir 

Temps que passa entre el 
primer reingrés a presó i el 
compliment de la pena base, 
en anys i en mesos 

Quantitativa Numèrica, dos 
dígits 

Generada a partir de 
la data 

d’excarceració i la 
data del nou delicte 

 

2.2.3. Treball de camp 

Per realitzar el treball de camp es van seleccionar investigadors de camp entre 

diplomats i llicenciats de diferents universitats catalanes, mitjançant currículum i 

entrevista. Els seleccionats provenien de diferents disciplines: psicòlegs, 

sociòlegs, criminòlegs, pedagogs, treballadors socials i educadors socials. 

                                            

33 Hem considerat com a delictes violents: tots els delictes contra les persones, tots els delictes 
contra la llibertat sexual i dins dels delictes contra la propietat, aquells que han implicat 
robatoris amb violència, amb intimidació o amb intimidació i violència.  
La resta de delictes tenen la consideració de delictes no violents.  
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Es va fer una formació inicial per explicar l’objectiu de la recerca, el contingut 

de cadascuna de les variables que s’havien de recollir, el funcionament de la 

base informàtica i d’altres conceptes més tècnics que es podrien trobar en el 

desenvolupament i lectura dels expedients informàtics de la base del SIPC. 

Es va mantenir al llarg dels dos mesos i mig que va durar el treball de camp 

una formació continuada amb revisió, resolució de dubtes i unificació 

permanent de criteris per al recull de dades. 

Setmanalment es realitzava una reunió de dues hores de duració 

aproximadament, on s’exemplificaven casos que durant la setmana s’havien 

anat resolent de forma individual amb l’investigador de camp corresponent i el 

coordinador de la recerca.  En aquest espai s’unificaven criteris i es feia patent 

el grau d’homogeneïtat i de similitud de criteri en la recollida de dades que feien 

els diferents investigadors. Una llibreta de camp servia per anar recollint 

diàriament totes les incidències, criteris, excepcions, etc, i també les decisions 

preses per tal de garantir aquesta homogeneïtat.  

La jornada laboral dels investigadors de camp era de 5 hores diàries com a 

màxim per evitar les errades degudes a la fatiga que una jornada superior 

podien suposar en l’extracció de dades. 

Al llarg del procés es van fer 64 casos de validació. Un 4,2% del total. La 

validació implicava repetir l’extracció de dades d’un cas de la mostra per part 

d’un altre investigador de camp i comprovar les diferències que ambdues fitxes 

presentaven en la recollida de dades. En el primer mes de la recerca de camp, 

aquesta tasca la realitzava el coordinador de l’equip i conjuntament amb els 

investigadors implicats es revisava l’expedient per veure les diferències i 

unificar els criteris de recollida.  Posteriorment es treballaven aquests punts en 

la reunió setmanal. En la segona fase, quan ja els investigadors de camp 

mostraven una autonomia de treball alta, aquesta revisió la feien entre ells i 

recorrien al coordinador en cas de dubtes sobre el criteri a seguir. No obstant, 

es va mantenir un seguiment aleatori dels casos per mantenir els criteris de 

fiabilitat establerts. Finalment, la tercera fase de validació es va dur a terme 

quan ja les dades estaven introduïdes i calia depurar la base estadística 
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resultant. Es van realitzar correlacions bivariades per comprovar les diferències 

que existissin entre la recollida de dades dels diferents investigadors i els 

resultats de totes les variables. La tasca prèvia de seguiment molt acurat va 

permetre obtenir en aquesta fase uns resultats en els quals hi havia molt 

poques correlacions significatives i en algunes variables concretes. Es va 

procedir a depurar la base, refent als casos en què es detectaven errades i es 

va fer una nova correlació bivariada en la qual ja no es van trobar diferències 

significatives en cap variable en funció de l’investigador que l’havia emplenat.  

 

2.2.4. Anàlisi de les dades 

Pel que fa a l’anàlisi de dades categòriques, s’han utilitzat les taules de 

contingència i l’anàlisi Chi-quadrat per a la comparació entre grups 

independents. S’han analitzat les diferències entre: 

- els que han reincidit en un nou ingrés a la presó i els que no; 

- els homes i les dones; 

- els estrangers i els nacionals; 

- els que tenien antecedents penitenciaris versus els que no en tenien; 

- diferents grups d’interns agrupats segons el tipus de delicte principal 

que han comés en la pena base; 

- el grup d’interns protagonistes d’un delicte principal violent versus el 

grup protagonista d’un delicte principal no violent 

- els que han complert la pena en alguna de les modalitats previstes per 

la Llei front aquells que han fet un quebrantament; 

- aquells que han sortit en llibertat definitiva front els que han sortit en 

llibertat condicional. 
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Pel que fa a la comparació de mitjanes, s’ha utilitzat la prova T-test de 

comparació de mitjanes per a grups independents i ANOVA (anàlisi de la 

variança) que permet la comparació entre més de dos grups independents. 

No s’ha estimat oportú realitzar altres tipus d’anàlisis com la regressió logística 

que es va dur a terme en l’estudi anterior. Com ja hem dit, l’eina a partir de la 

qual s’extreuen les dades és el SIPC, i en la seva base no hi figuren dades 

actualitzades sobre els resultats del possible tractament penitenciari que estigui 

fent l’intern. Tampoc hi ha dades actualitzades sobre d’altres variables socio-

familiars i personals rellevants per explicar una eventual reincidència o no-

reincidència (consum de tòxics, suport sociofamiliar en el moment de 

desinternament, variables psicològiques, vivenda, tractament de possibles 

problemes de salut mental, etc.). Amb aquestes absències en la informació, 

l’anàlisi estadística per determinar les variables més predictives de la 

reincidència no deixa de ser una anàlisi parcial que, o bé ens tornaria a donar 

un resultat igual o similar a l’anàlisi per regressió logística fet a l’anterior estudi, 

o bé, en cas contrari, no podríem saber si alguna de les variables absents han 

intervingut en les variacions que s’hagin pogut produir. De manera que aquesta 

anàlisi l’hem desestimada en aquesta actualització de la taxa de reincidència. 

 

2.2.5 Protecció de dades 

La recerca s’ha basat en el compliment estricte de la Llei Orgànica 15/1999 de 

13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). Es va 

crear un fitxer temporal en què es va eliminar el nom i cognom del subjecte un 

cop validades les dades que conté el fitxer, de manera que s’ha treballat amb 

dades desagregades i un codi d’identificació que no inclou cap dada personal 

que permeti la identificació. 
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2.2.6 Calendari de la recerca 

Any 2008/2009 - Mes 1/2 3/4 5/6 7/9 10 11 12 1 

Concreció encàrrec, recerca bibliogràfica i disseny recerca         

Presa de decisions i creació equip recerca          

Elaboració qüestionari, pilotatge i rectificacions         

Selecció equip de camp i treball de camp          

Creació base dades i introducció dades         

Anàlisi estadística         

Discussió de resultats         

Elaboració de l’informe final         
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3. La població excarcerada l’any 2002 

Tot seguit, a partir de l’explotació de les variables incloses en aquesta recerca, 

presentem un estudi ampli del perfil de les persones excarcerades l’any 200234. 

Aquestes dades permeten, com veurem  posteriorment, analitzar i comparar 

grups específics: reincidents i no reincidents; homes i dones, estrangers i 

nacionals, etc. També ens permeten veure l’evolució que ha seguit la població 

penitenciària, en relació amb les variables estudiades, al comparar els resultats 

actuals amb els de l’estudi anterior.  

 

3.1. Perfil general de la població excarcerada 

La presentació en taules d’aquest punt l’hem dividit en funció de 3 grups de 

variables: referides a les característiques individuals i personals dels interns, 

referides al perfil penal (antecedents i condemna base35), i referides a l’estada 

a la presó (durant la condemna base). 

Atès que donem el percentatge vàlid, en la taula 18 el lector trobarà recollides 

aquelles variables on la informació que no consta en els fitxers consultats 

superi el 20%, per poder contextualitzar els resultats que ara presentem. 

3.1.1.Perfil personal 

Es recullen a continuació les variables referides a aspectes individuals del 

subjecte. 

                                            

34 Algunes de les dades que presentem es troben més actualitzades en els butlletins 
d’informació estadística bàsica que edita periòdicament i de manera semestral el Departament 
de Justícia: Departament de Justícia, Informació estadística bàsica. (Editats des del núm 1 -
març 2005- al  núm. 9-gener 2009- en el moment de l’edició d’aquest informe.). Generalitat de 
Catalunya. www.gencat.cat/justicia 
35 Recordem que el concepte de condemna base o pena base que venim utilitzant en els 
nostres estudis es refereix al període comprès entre l’excarceració l’any 2002 i tirant en darrera 
fins el moment d’ingrés continuat, encara que s’acumulin altres causes en el compliment de la 
pena privativa de llibertat. 
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Taula 14. Variables descriptives individuals del su bjecte 

Variable Categorització n % vàlid 
Home 1.291 92,0 Gènere 
Dona 112 8,0 
Espanyol 962 68,6  Nacionalitat 
Estranger 441 31,4  
Espanya 962 68,6  
Unió Europea 62 4,4  
Resta Europa 46 3,3  
Magrib 203 14,5  
Resta d’Àfrica 41 2,9  
Centre i Sud Amèrica 60 4,3  

Àrea geogràfica 
de procedència 

Àsia 28 2,0  
Comarques de Barcelona 1.013 76,5  
Comarques de Girona 87 6,6  
Comarques de Lleida 20 1,5  
Comarques de Tarragona 115 8,7  
Resta d’Espanya 30 2,3  
Fora d’Espanya 15 1,1  

Lloc de residència 
declarat per 
l’intern 

Sense domicili 45 3,4  
No l’entén 21 2,8  
L’entén 123 16,1  
El parla 133 17,5  

Coneixement de 
l’idioma castellà 

L’escriu 485 63,6  
No l’entén 263 35,4  
L’entén 268 36,1  
El parla 124 16,7  

Coneixement de 
l’idioma català 

L’escriu 87 11,7  
Feines manuals i oficis 561 40,0  
Transports i serveis 364 25,9  
Altres 175 12,5  
Sense ofici 275 19,6  

Professió 
declarada per 
l’intern  

Pensionista 28 2,0  
1r o 2n primària 112 10,2  
3r o 4t primària 147 13,4  
5è o 6è primària 348 31,8  
ESO/ equivalent 457 41,8  
Batxillerat/equivalent 3 0,3  
Universitat/equivalent 25 2,3  

Estudis 

Formació no reglada/ altres 2 0,2  
No en té 737 52,7  
1 o 2 fills 500 35,7  Nombre de fills 
3 o més 162 11,6  

 
Mitjana de fills 
 

X= 0,97 Desviació típica: 1,47 
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3.1.2.Perfil penal 

Es recullen a continuació les variables referides als antecedents penitenciaris 

(abans de l’entrada a presó per la causa base) i les referides al compliment de 

la condemna base 

Taula 15. Variables referides als antecedents penit enciaris 

Variable Categorització n % vàlid 
No 560 39,9 Ingressos previs a 

la presó Sí 843 60,1 
1 ingrés anterior 267 31,7  
De 2 a 5 ingressos anteriors 419 49,8  

Nombre 
d’ingressos per 
intervals Més de 5 ingressos anterior 155 18,4  
 
Edat quan el primer ingrés a presó X= 26,9 Desviació típica: 8,8 

 
Nombre d’ingressos previs a presó X= 3,6 Desviació típica: 3,6 

 

Taula 16. Variables referides al compliment de la condemna base 

Variable Categorització n % vàlid 
Contra les persones 129 9,2  
Contra la llibertat sexual 25 1,8  
Contra la propietat 826 58,9  
Drogues 237 16,9  

Delicte principal 
de la pena base 

Altres delictes 186 13,3  
Delicte violent 232 16,5  Tipus de delicte 

segons la 
violència Delicte no violent 1.171 83,5  

 
Edat quan el delicte de la pena base X= 32,2 Desviació típica: 9,8 

 
Edat quan l’ingrés a presó ( pena 
base) 

X= 32,3 Desviació típica: 9,8 

 
Edat al sortir de la presó ( pena base)  X=34,4  Desviació típica: 9,8 

 
Temps total pena base (dies) X=1.003,6 Desviació típica:1.389,4 

 
Temps total pena base (mesos) X=33,5 Desviació típica: 46,3 

 

3.1.3.Perfil penitenciari (respecte de la condemna base) 

Es recullen a continuació les variables referides al compliment penitenciari de la 

condemna base 
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Taula 17. Variables referides al compliment peniten ciari de la condemna base 

Variable Categorització n % vàlid 
No 1.369 97,6 Ha sortit en 

llibertat 
provisional? 

Sí 34 2,4 

No 666 47,5 
Sí, un 366 26,1 
Sí, dos 167 11,9  

Ha passat per 
altres CP per 
complir la pena 
base? Sí, tres o més 204 14,5  

No ha estat classificat 405 28,9  
Ha rebut 1 classificació 524 37,3  
Ha rebut  2 classificacions 251 17,9  

Classificacions 
que ha rebut 
durant el 
compliment de la 
pena base 

Ha rebut 3 o més 
classificacions 

223 15,9 

Entre 1 i 4 ubicacions 668 47,6  
Entre 5 i 9 ubicacions 293 20,9  
Entre 10 i 20 ubicacions 253 18,0  

Ubicacions que ha 
tingut en el 
compliment de la 
pena base  Més de 20 ubicacions 189 13,5  

No 1.130 80,5 Ha viscut 
regressions de 
grau? 

Sí 273 19,5 

Cap 1.300 92,7 
1 cop 61 4,3  
2 cops 28 2,0  
3 cops 8 0,6  
4 cops 4 0,3  

Nombre de cops 
que ha estat en 
primer grau 

5 cops 2 0,1  
No 371 26,4 Fa activitats 

durant la pena 
base? 

Sí 1.032 73,6 

No 588 41,9 Ha gaudit de 
permisos 
ordinaris? 

Sí 815 58,1 

No 935 66,6 Ha gaudit de 
permisos 
extraordinaris? 

Sí 468 33,4 

No 1.093 77,9 Ha fet sortides 
programades? Sí 310 22,1 

No 1.190 84,8 
Sí, en els permisos ordinaris 198 14,1  
Sí, en els extraordinaris 3 0,2  
Sí, en les sortides 
programades 

4 0,3 

Consten incidents 
durant els 
permisos? 

Sí, en varis o en tots 8 0,6  
Llibertat definitiva 820 58,4  

Art.205 RP    52 3,7  
Art.192 RP  217 15,5  
Art.196.1 RP      3 0,2  

Llibertat 
condicional 

Art.196.2 RP    14 1,0  
Suspensió execució pena 44 3,1  
Llibertat per indult 1 0,1  
Extradició 6 0,4  

Tipus 
d’excarceració 

Expulsió del territori nacional 10 0,7  
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Compliment pena en el país 
d’origen 

2 0,1 

Extinció altres conceptes 57 4,1  
No retorn permís ordinari 113 8,1  
No retorn permís extraordinari 2 0,1  
No retorn cap de setmana 35 2,5  
Evasió sortida programada 4 0,3  
Evasió del centre 1 0,1  
Evasió sortida laboral 14 1,0  
Evasió de centre depenent 36 4 0,3 

Trencament de 
condemna 

Evasió de custòdia policial 4 0,3  
Nombre de classificacions  X= 1,4 Desviació típica:  1,6 
Nombre d’ubicacions diferents X= 10 Desviació típic a: 12,8 
Nombre de regressions X= 0,3 Desviació típica:0,7  
Nombre total d’incidents  X= 1,3 Desviació típica: 2,8 
Nombre total de faltes X= 2,8 Desviació típica: 6,7  
Nombre total de sancions X= 2,2 Desviació típica: 5 ,5 
Nombre total d’activitats  X= 21,8 Desviació típica : 24,6 

 

Taula 18. Variables de l’estudi amb percentatges no  informats superiors al 20%  

Variable Categorització n %  
Informada 762 54,3  Coneixement del 

castellà No consta 641 45,7  
Informada 742 52,9  Coneixement del 

català No consta 661 47,1  
Informada 1.094 78,0  Nivell d’estudis 
No consta 309 22,0  

 

3.1.4. Activitats que realitza l’intern durant la condemna base 

Durant el compliment de condemna, l’intern ha tingut opció de realitzar un 

seguit d’activitats que han estat registrades en el seu expedient. En el nostre 

estudi podem observar en el gràfic XX, que el 73,6% de les persones que van 

ser excarcerades l’any 2002 havien realitzat com a mínim una activitat en el 

període de compliment de la condemna base, mentre que una altra quarta part 

d’excarcerats no figura que en realitzés cap en el seu expedient informàtic. 

                                            

36 Hi ha persones que compleixen una part de la condemna en un centre terapèutic, 
normalment una comunitat terapèutica per a la desintoxicació de drogues. Si surten o no 
retornen de l’activitat que estiguin fent, es considera a tots els efectes, una evasió. 
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La mitjana d’activitats informades per intern, com acabem de veure en la taula 

anterior, és de 21,6 activitats, si bé amb una forta dispersió, ja que la desviació 

típica és de 24,6 i un rang màxim de 156 activitats fetes al llarg de la condemna 

base per part de dos subjectes de la mostra. Hi ha subjectes molt participatius i 

altres que no ho són gens. 

Gràfic 7 Percentatge d’interns que realitza activit ats dins de la presó i distribució segons 
tipus d’activitat 

Percentatge d’interns que fan 
activitats 
 

En fa

73,6%

No en 

fa

26,4%

 
n= 1.403 interns 

Distribució segons tipus d’activitats 
 
 
 

Esports

16,3%

Altres 

activ itats

1,5%

Formació 

ocupacional

11,2%

Tractament 

específic

12,6%

Educació 

reglada

19,8%

Operari

19,3%
ASC

19,3%

 
n= 3.971 activitats recollides 

 

Les activitats les hem agrupat segons els objectius que persegueixen: 

ASC (Animació sociocultural): artesania, arts plàstiques, cuina, expressió 

artística, imatge i so, ludoteques, premsa, promoció cultural, radio, recursos 

humans, aula cultura, diversitat, ioga, moda i confecció, monogràfics, música, 

pintura i dibuix, cursos de sensibilització, vida social, activitats 

complementàries, etc. 

Operari i/o auxiliar d’oficina. Totes les tasques que impliquen destins dins de la 

presó: auxiliar d’activitats, bugaderia, cuines, manteniment general, muntatge 

menjador, neteja i desinfecció, etc. 

Educació reglada. Realització de tot tipus d’estudis reglats: ESO, Graduat 

escolar, Batxillerat, Idiomes oficials, Accés a la Universitat, carreres 

universitàries, etc. 
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Específiques de tractament: conductes addictives, programes VIDO (per a 

persones que han comés delictes de violència domèstica), programes DEVI 

(per a persones que han comés delictes violents); programes SAC (per a 

persones que han comés delictes sexuals); etc. 

Esport: futbol, bàsquet, voleibol, etc. 

Formació ocupacional: O.T.manipulació productes; O.T.flors, idiomes (no 

escola oficial), informàtica, català, metall, normalització lingüística, lampisteria, 

electricitat/electrònica, etc. 

Del conjunt d’activitats fetes, veiem que n’hi ha 3 que es troben percentualment 

per sobre la resta i a la vegada superen el 50% dels interns que n’ha fet al 

menys una. Són les activitats d’educació reglada, tasques d’operari o auxiliar 

d’oficina i d’animació sociocultural.  

En canvi la formació ocupacional només arriba a ⅓ part dels interns i suposa 

poc més de l’11% del conjunt de les activitats fetes. 

Tampoc arriba al 50% dels interns l’activitat d’educació física.  

El percentatge d’activitats de tractament representa el 12,6% del total i implica 

només a ⅓ part dels interns. Tot i que no tenim el nombre de potencials clients 

que requeririen aquests tipus de programes, és factible pensar que les activitats 

de tractament fetes no cobreixen bona part dels interns potencialment 

destinataris si se sumen els problemes de control d’addiccions i els relacionats 

amb el tipus de delicte comés (violent, contra la llibertat sexual, etc.). 

Dels resultats que s’obtenen en els gràfics 8 i 9 i la taula 19 podem concloure 

que: 

Les activitats que els interns tendeixen a repetir són les de tasques d’operari o 

auxiliar d’oficina i les d’animació sociocultural i d’estudis, encara que no podem 

afirmar si és pel seu propi interès o per la distribució de l’oferta d’activitats del 

centre.  
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En l’altra banda les de tractament específic i les de formació ocupacional són 

les de menys volum, ja que els que en fan 1 o 2 activitats com a màxim son 

quasi el 50% en el primer cas, i el 65% en el segon. 

Gràfic 8. Interns que fan activitats, segons la tip ologia 
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Gràfic 9. Nombre d’activitats en percentatge que fa n els interns, segons la tipologia 
d’activitats 
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Taula 19. Mitjana d’activitats fetes pels interns, segons la tipologia d’activitats 

Tipologia d’activitat Mitjana Desviació típica 
Animació sociocultural (ASC)  5,9 7,0 
Operari o auxiliar d’oficina 7,2 7,2 
Educació reglada 6,1 6,4 
Específica de tractament 4,6 5,3 
Formació ocupacional 3,1 3,3 
Altres activitats 5,6 7,1 
Mitjana total 21,8 24,6 

3.1.5. Incidents, faltes i sancions durant la condemna base 

El nombre d’incidents enregistrats protagonitzats per persones de la mostra 

durant el període d’estudi són un total de 967. Recordem que la mitjana 

d’incidents en la mostra estudiada és de 1,3 incidents per intern amb una 

desviació típica de 2,8. Només ⅓ part dels subjectes estudiats n’ha 

protagonitzat. 

Pel que fa a les faltes, el total de faltes enregistrades protagonitzades per 

persones de la mostra durant el període d’estudi són un total de 1.11437. La 

mitjana de faltes és de 2,8 i una desviació típica de 6,7. Tenint en compte que 

⅔ parts dels interns estudiats no n’han protagonitzat cap, això vol dir que la 

resta en protagonitza moltes, 9 faltes de mitjana. 

Quant a les sancions, s’han trobat enregistrades un total de 84638. La mitjana 

de sancions és de 2,2 per intern de la mostra amb una desviació típica de 5,5. 

                                            

37 Al Sistema Informàtic Penitenciari Català (SIPC) trobem dues pantalles que ens informen 
dels possibles comportaments contrari al règim disciplinari protagonitzats pels interns al llarg 
del compliment de la condemna: la pantalla d’incidents (que poden ser constitutius de falta 
disciplinària, o no) i la pantalla d’expedients disciplinaris (que recull les faltes disciplinàries i les 
sancions). 
Entre aquestes dues fonts d’informació (incidents i expedients disciplinaris) no hi ha connexió, 
de manera que les dades no estan inter-relacionades i el lector d’aquest informe veurà que això 
comporta certes incoherències com que hi ha més faltes disciplinàries informades que 
incidents, quan els incidents incorporen tant aquells constitutius de falta com altres que no ho 
són. Malgrat això, encara que incompletes, les dades ens permeten aproximar-nos prou al 
comportament a la presó dels interns de la mostra, variable rellevant, com veurem, envers una 
futura reincidència. 
38 Respecte a la relació faltes i sancions, cal explicar que també en aquest aspecte trobem 
informació incompleta en el SIPC, de manera que hi ha sancions per a les quals no consten 
faltes. És per aquest motiu que les dades sobre faltes i sancions es donen per separat i sense 
establir-hi cap mena de relació. 
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Tenint en compte que ¼ part és la que en rep i la resta no, això significa que hi 

ha un sector d’interns de la mostra que rep 8 sancions de mitjana. 

Gràfic 10. Percentatge d’interns que han tingut dur ant el compliment de la pena base 
algun tipus d’incidents, faltes i sancions 

Han tingut incidents? 

No  
67%

Sí
33,1%

 

Han comés faltes? 

Sí
35,1%No  

65%

 

Han rebut sancions? 

Sí
26,2%

No  
74%

 

 

Taula 20. Relació d’incidents recollits en els expe dients dels interns 

Incident registrat39 N % vàlid 
Agressió lleu a funcionari 7 0,7  
Agressió greu entre interns 18 1,9  
Agressió lleu entre interns 201 20,8  
Temptativa de suïcidi 1 0,1  
Autolesió greu 5 0,5 
Autolesió lleu 28 2,9 
Alteracions greus de l'ordre 2 0,2  
Alteracions lleus de l'ordre 7 0,7  
Vagues 54 5,6 
Protestes col·lectives 4 0,4  
Evasió d'altres llocs 4 0,4  
Evasió del centre 3 0,3 
Incendi 9 0,9 
Intervenció d'objectes perillosos i/o prohibits 220  22,8 
Intervenció substàncies tòxiques 386 39,9  
No reingrés centre obert 14 1,4  
Altres 4 0,4 
Total 967 100 

Comentar que no hi ha hagut en el període estudiat cap incident recollit 

d’agressió greu a funcionari, ni retencions o temptatives de retenció a 

funcionaris per part dels interns de la mostra durant tot el període que va durar 

la condemna base. No es registren els òbits perquè, com ja hem dit , en els 

estudis de reincidència no se solen incloure aquestes persones. 

                                            

39 Es recullen els 3 primers incidents de l’expedient de cada intern, si existeixen. 
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Gràfic 11. Rànquing d’incidents recollits en els ex pedients dels interns(en %) 
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Els incidents causats per la possessió tant de substàncies tòxiques com 

d’objectes perillosos o prohibits suposen més del 63% de tots els protagonitzats 

pels interns. El tercer incident en ordre de presència, amb prop del 21% del 

total, és el primer que trobem relacionat directament amb la convivència 

(agressions entre els propis interns).  

Podem veure que, malgrat tractar-se de registres independents, el tipus 

majoritari d’incidents, per una banda, i de faltes disciplinàries, per l’altra, és 

coincident: la introducció d’objectes prohibits i substàncies tòxiques suposen el 

35,5% de les faltes registrades (i era un 63% dels incidents enregistrats). 

Destaquem a continuació la suma de totes les faltes que impliquen agressions 

o utilització de violència contra les persones, o contra la seguretat de 

l’establiment de forma greu, que són el 33,7% del total de faltes registrades. 
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Taula 21. Relació de faltes  recollides en els expe dients dels interns 

Falta registrada40 N % vàlid 
Participar o instigar motins, plantes o desordres c ol·lectius 3 0,3  
Agredir, amenaçar o coaccionar persones o funcionar is 62 5,6 
Agredir o coaccionar greument altres interns 153 13 ,7 
Resistència activa i greu a les ordres legítimes 35  3,1 
Intentar, facilitar o consumar l’evasió 34 3,1 
Inutilitzar efectes o pertinences amb danys elevats  2 0,2 
Sostracció efectes o pertinences 17 1,5 
Divulgació dades falses per menyscabar la seguretat  de l’establiment  6 0,5 
Faltar greument al respecte a persones i funcionari s 60 5,4 
Desobeir ordres legítimes o resistir passivament 22 1 19,8 
Instigar,sense aconseguir, motins, plants o desordr es públics 3 0,3  
Insultar altres interns o maltractar-los d'obra 22 2,0 
Inutilitzar efectes o pertinences amb danys lleus o  negligència 11 1,0  
Introduir, fer sortir o posseir objectes prohibits 396 35,5 
Altres 89 8,0 
Total 1.114 100,0 

 

Gràfic 12. Rànquing de faltes comeses pels interns de la mostra (en %) 
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40 Es recull les 3 primeres faltes de l’expedient de cada intern, si existeixen. 
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Taula 22. Relació de sancions registrades en els ex pedients dels interns 

Sancions registrades41 N % vàlid 
Amonestació 33 3,9 
Aïllament de cap de setmana 56 6,6  
Aïllament de dies en cel·la 377 44,6  
Limitació del temps de comunicacions orals  0 0,0 
Privació de permisos de sortida 30 3,5  
Privació de passeig i actes recreatius 350 41,4  
Total 846 100,0 

Les sancions més utilitzades són l’aïllament en cel·la o la privació de passeig i 

participació en actes recreatius, que sumats impliquen el 86% de les sancions. 

No hem trobat cap cas en què s’apliqui la limitació del temps de comunicació 

oral i cal destacar el baix pes de l’amonestació com a eina per demanar canvis 

en el comportament dels subjectes (només el 3,9%). 

Gràfic 13. Rànquing de sancions rebudes pels intern s de la mostra (en %) 
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41 Es recullen les 3 primeres sancions de l’expedient de cada intern, si existeixen. 
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3.2. Les diferències en funció dels antecedents pen itenciaris 

Taula 23. Diferències observades entre els que quan  ingressen a presó són primaris i els 
que tenen antecedents penitenciaris 

VARIABLES Primaris Amb antecedents penitenciaris 
 
Nacionalitat 
 

Hi ha un percentatge superior 
que són estrangers.  

Els que tenen antecedents són 
en major proporció espanyols.  

 
Trobem un % significativament 
més alt de primaris a les 
presons:  
CP Joves; CP Girona; CP 
Figueres; i CP Obert Lleida 

 
Trobem un % 

significativament més alt 
d’interns amb antecedents a 

les presons:  
CP Brians 1; i CP Quatre 

Camins  

 
Presó de 
referència 
(darrera presó 
on ha complert) En els centres penitenciaris CP Obert BCN, CP Homes , CP 

Obert Homes; CP Dones i CP ponent no es troben dife rències 
significatives entre els dos grups. 
 

Trobem un % significativament 
superior de primaris que tenen 
estudis universitaris. 

Trobem un % 
significativament superior 

d’interns amb antecedents en 
la categoria “5è-6è primària”.   

Nivell d’estudis 
 Per a la resta de categories d’aquesta variable (pr imeres etapes 

instrumentals, batxillerat, ESO, etc.) no es troben  diferències 
significatives. 
 

Delicte principal 
condemna base 
 

En les categories de delictes 
”contra les persones”, “contra 
la llibertat sexual”, “drogues” i 
“altres” els primaris es troben 
sobre representats. 
 

En la categoria de delictes 
”contra la propietat” trobem 

proporcionalment més 
persones amb antecedents.  

Delicte violent 
 

És superior el % de primaris 
que cometen delictes violents. 

Hi ha major % d’interns amb 
antecedents penitenciaris que 

han comès delictes no 
violents.  

 
Temps de 
condemna 

Mitjana de condemna: 47 
mesos (molta dispersió) 

Mitjana de condemna:  
27 mesos (molta dispersió)  

Sortir en LP 

 
El % de primaris que surten en llibertat provisiona l és 
significativament superior al dels que tenen antece dents 
penitenciaris. 

 
 
Nombre de 
classificacions 
 

El percentatge de primaris 
sense classificar és 
significativament superior. 
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Ubicacions 
diferents a 
presó 
 

 
Destaquen els primaris en les 
categories “entre 1 i 4 
ubicacions” i “entre 5 i 9” 
 

Trobem més persones amb 
antecedents en les categories 

“entre 10 i 20 ubicacions” i 
“més de 20”  

 
Regressions de 
grau 
 

 
Un percentatge més alt de 

persones amb antecedents 
tenen regressions de grau.  

 
Aplicació 1r 
grau 
 

 

Els que tenen antecedents són 
sotmesos a 1r grau en un 

percentatge superior que els 
que són primaris.  

 
Incidents, faltes 
i sancions 
 

 

Un % més gran de les 
persones que tenen 

antecedents penitenciaris 
protagonitzen incidents i 

faltes, i se’ls imposen 
sancions.  

Activitats  Els que no fan activitats estan 
més en aquest grup  

Un % superior de primaris 
surten en llibertat condicional  
o surten per altres conceptes 

 
Els que tenen antecedents 

surten en llibertat definitiva en 
major proporció  Sortida de 

presó 
  

Quant a la categoria “no retorns o evasions” no hi ha 
diferències significatives en relació amb tenir o n o antecedents 
penitenciaris. 

Dels interns estudiats a la mostra, s’observa que els que tenen antecedents 

penitenciaris cometen, en major proporció, delictes contra la propietat.  

Justament aquests són els que presenten majors dificultats d’adaptació al món 

carcerari i tenen una conducta més conflictiva.  

Per contra els primaris són els que es troben, més sovint que els altres, en 

situació de preventius, i per tant sembla lògic que s’agrupin més aquí els que 

han sortit en llibertat provisional. D’altra banda, tenen condemnes sensiblement 

més llargues (20 mesos més que els que tenen antecedents, cosa que té a 

veure amb el tipus de delicte pel qual compleixen condemna). No obstant la 

dispersió és tant alta que permet extreure poques conclusions en aquest punt. 
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Els primaris sortiran al finalitzar la condemna en llibertat condicional en major 

proporció que els que tenen antecedents.  

Destaquem que no han sortit diferències entre ambdós grups en les variables: 

gènere, gaudir de permisos, gaudir de sortides (tant ordinàries com 

extraordinàries), tipus d’activitats fetes dins de presó; trencaments de 

condemna. 

Respecte a les diferències d’aquestes dades amb les de l’estudi publicat el 

2005, destaquem que els primaris complien 2.436,9 dies de mitjana de 

condemna, mentre que en l’actual estudi de 2008 aquesta xifra s’ha reduït a 

1.277,7 dies, o dit d’altra manera, una diferència de 3 anys menys de 

condemna.  Aquesta proporció es manté si bé més moderada entre els que 

tenen antecedents penitenciaris, ja que llavors complien 1.537 dies de mitjana i 

en el nou estudi ha baixat a 823 dies, quasi 2 anys menys. Es pot formular la 

hipòtesi que ara s’envia més gent a la presó per complir penes curtes, siguin o 

no primaris en els antecedents penitenciaris. 

També destaquem que el 52,8% dels primaris sortien en llibertat condicional en 

l’estudi de 2005. Ara en l’estudi de 2008 ho fan només el 28,1%. Tenint en 

compte que el tipus de delicte comés manté les mateixes proporcions que en 

l’estudi anterior, és pot hipotetitzar que les condicions d’accés a la llibertat 

condicional s’han endurit. 

 

3.3 Les diferències en funció del tipus de delicte comés 

En la taula següent hem resumit de manera molt sintètica les diferències 

estadísticament significatives que es produeixen al creuar: 

- la variable independent “tipus de delicte comès” agrupada en 5 

categories 

- i la resta de variables de l’estudi  
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Si es llegeixen les columnes, per exemple la primera, el lector pot fer-se una 

idea de les característiques que diferencien significativament, de la resta de 

grups, el grup de persones que han comès com a delicte principal un delicte 

contra les persones. Podríem dir, doncs, que els que cometen delictes contra 

les persones en una proporció més gran que la resta són espanyols, són 

primaris, han estat en un sol centre penitenciari complint la pena, i estan sense 

classificar. 

Taula 24. Diferències significatives observades seg ons el tipus de delicte comés a la 
pena base 

C.persones C.llib.sexual C.propietat Drogues Altres 
Espanyol  Espanyol Estranger  
  No té fills + de 3 fills + de 3 fills  
Primaris Primaris Antecedents Primaris Primaris  
   Sortir LP  
No altres 
centres 
penitenciaris 

Més de 3 centres 
penitenciaris 

2 centres 
penitenciaris 

3 centres 
penitenciaris No altres CP  

Sense 
classificar 2 classificacions Més de 3 

classificacions 2 classificacions  

 Més de 10 
ubicacions 

Més de 20 
ubicacions 

Fins a 20 
ubicacions 

Fins a 5 
ubicacions  

  Regressions  No regressions  

 

Sí permisos 
ordinaris 

Sí permisos extraor. 
Sí sortides 

No permisos ord. 
No permisos 

extraor. 

Sí perm.ord. 
Sí perm.extraord. 

Sí sortides 

No perm.ord.  
No p.extraord.  

No sortides  

 Llibertat condicional 
Altres conceptes Llibertat definitiva Llib.condicional 

Trencaments 
Llibertat 

definitiva  

Tot seguit, recollim les diferències entre els resultats de l’estudi de 2008 

respecte a l’estudi de 2005 quan relacionem la variable “tipus de delicte comès” 

amb les variables: “temps de condemna”; “edat dels subjectes”; i ”aplicació de 

la llibertat condicional com a forma d’excarceració”. 

Taula 25. Relació entre el tipus de delicte comés a  la pena base i el temps de condemna 
(en dies). Comparació estudi 2005- estudi 2008 

C.persones C.llib.sexual C.propietat Drogues 
 Estudi 

2005 
Estudi 
2008 

Estudi 
2005 

Estudi 
2008 

Estudi 
2005 

Estudi 
2008 

Estudi 
2005 

Estudi 
2008 

Temps de 
condemna (en dies) 1.345 1.111 1.579 3.601 3.076 873 1.704 1.563 

La conclusió és que s’han endurit les condemnes per llibertat sexual (doblant el 

nombre de dies de condemna). Hi ha clarament una major penalització 

d’aquest tipus de delictes. 
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Per contra, ha disminuït molt el nombre de dies de condemna per delictes 

contra la propietat. No és que es condemni menys, sinó que entren i surten 

amb més freqüència per complir penes més curtes. 

Ha variat l’edat de les persones encarcerades en el que respecta al seu primer 

ingrés a la presó o en el moment de la sortida de la pena base? La taula 

següent recull les mitjanes d’edat segons el tipus de delicte i l’estudi. 

Taula 26. Relació entre el tipus de delicte comés a  la pena base i l’edat. Comparació 
estudi 2005- estudi 2008 

C.persones C.llib.sexual C.propietat Drogues Altres 
 Estudi 

2005 
Estudi 
2008 

Estudi 
2005 

Estudi 
2008 

Estudi 
2005 

Estudi 
2008 

Estudi 
2005 

Estudi 
2008 

Estudi 
2005 

Estudi 
2008 

Edat al primer 
ingrés a 
presó (anys) 

29,2 
 

28,3 
▼ 

33,8 
 

33,4 
═ 

25,5 
 

25,4 
═ 

31,3 
 

31,3 
═ - 29,4 

Edat al sortir 
de la causa 
base (anys) 

35,8 
 

36,5 
═ 

40,6 
 

38,8 
▼ 

31,5 
 

32,4 
═ 

36,1 
 

38.2 
▲ - 36,5 

Es troben poques diferències respecte a l’edat segons el delicte comés.  

Les diferències en l’edat d’ingressar per primer cop a la presó es troben en els 

delictes contra les persones: els que l’han comés en l’estudi de 2008 van 

ingressar més joves  per primer cop a la presó. 

Les diferències al sortir de la presó entre ambdós estudis es centren en els 

delictes contra la llibertat sexual, que surten una mica més joves, i en els 

delictes contra la salut pública (drogues), on surten una mica més grans. 

Respecte a la forma de sortir de la presó, la taula següent recull els 

percentatges d’aplicació de la llibertat condicional. 

Taula 27. Relació entre tipus de delicte comés a la  pena base i accedir a la llibertat 
condicional. Comparació estudi 2005- estudi 2008 

C.persones C.llib.sexual C.propietat Drogues Altres  
Estudi 
2005 

Estudi 
2008 

Estudi 
2005 

Estudi 
2008 

Estudi 
2005 

Estudi 
2008 

Estudi 
2005 

Estudi 
2008 

Estudi 
2005 

Estudi 
2008 

Llibertat 
condicional 

40,2% 21,1% 
▼ 

42,4% 45,8% 
═ 

19,2% 14,9% 
▼ 

59,1% 43,0% 
▼ 

6,9% 17,3% 
▲ 

Es pot concloure de la taula que s’ha produït un descens moderat de l’aplicació 

de la llibertat condicional en tots els tipus de delicte, excepte en els delictes 

contra la llibertat sexual i en els “altres delictes”.  



 
70 

Recordem les dades generals d’aplicació de la llibertat condicional: en l’estudi 

de 2005 l’aplicació de la llibertat condicional era del 23,5%, mentre que en 

l’estudi de 2008 s’ha situat en el 20,4%. S’observa que, segons l’estudi actual, 

només a les persones que han comès delictes contra la llibertat sexual i 

relacionats amb el tràfic de drogues se’ls aplica la LC per sobre d’aquest 

percentatge. (en l’estudi anterior també se’ls aplicava més a les que havien 

comès delictes contra les persones). 

 

3.4 Les diferències en funció de la duració de la c ondemna 

La mitjana de temps de condemna en la pena base ja hem vist que és de 33,5 

mesos (2,8 anys), si bé amb una gran dispersió (46,3 mesos). Si mirem els 

percentatges de compliment real de les persones excarcerades l’any 2002 per 

la condemna base, trobem que: 

El 63,3% dels subjectes han complert una condemna inferior als 4 anys. 

El 31,2% dels subjectes han complert una condemna entre els 4 i els 10 anys.  

Un 5,5% dels subjectes han complert condemnes de 10 o més anys.  

A efectes només d’aquest estudi i per comparar les possibles diferències en el 

perfil segons la duració de la condemna, hem anomenat les penes inferiors als 

4 anys, condemnes curtes, les que es troben entre els 4 i 10 anys condemnes 

mitjanes i les superiors als 10 anys, condemnes llargues.  La Taula 20 recull les 

diferències significatives observades en les variables estudiades. 

Taula 28. Diferències observades segons la duració de la condemna  

VARIABLES Condemna curta 
(fins a 4 anys) 

Condemna mitja 
(de 4 a 10 anys) 

Condemna llarga  
(10 anys o més) 

Nacionalitat 

Major % de 
persones amb 
condemna curta 
que són estrangers 
 
País d’origen:  
la resta d’Europa; 
Magrib;  

No hi ha diferències 
significatives 
respecte a la 
nacionalitat 

(variable 
dicotòmica) 

País d’origen:  
la resta d’Àfrica; 

Major % de 
persones amb 

condemna llarga 
que són espanyols 

que a les altres 
categories  
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Àsia 
 

Centre i Sud 
Amèrica 

Tenir fills 
 

El % de persones 
amb condemna 
curta sense 
càrregues familiars 
és superior 

Tenen en major 
proporció 3 o més 

fills 

Tenen en major 
proporció 1 o 2 fills  

 
Coneixement del català 
 

 
El % de persones 
amb condemna 
curta que no 
entenen el català és 
superior 
  

No es troben 
diferències 

significatives 

El % de persones  
amb llarga 

condemna que 
escriu el català és 
superior que a les 

altres categories  

Antecedents 
penitenciaris 

El % de persones 
amb condemnes 
curtes que tenen 
antecedents és 
superior que en c. 
mitges o llargues 

El % de persones 
amb condemnes 
mitges que són 

primàries és 
superior  

El % de persones 
amb condemnes 
llargues que són 

primàries és 
superior  

Temps que triga a tornar 
a presó 
(entre antecedents i 
pena base) 

Mitjana 5,3 mesos Mitjana 4,3 mesos Mitjana 2,7 mes os 

Delicte principal pena 
base 

Es troba un % 
superior de 
persones amb 
condemna curta en 
les categories 
“Contra la 
propietat” i “Altres 
delictes” 

Es troba un % 
superior de 

persones amb 
condemna mitja en 

la categoria 
“Drogues” 

Es troba un % 
superior de 

persones amb 
condemna llarga en 

les categories 
“Contra les 

persones” i “Contra 
la llibertat sexual”  

Delicte violent 

 
Es troba un % 
superior de 
persones amb 
condemna curta en 
la categoria 
Delictes no violents 
 

Es troba un % 
superior de 

persones amb 
condemna mitja en 

la categoria 
Delictes violents 

Es troba un % 
superior de 

persones amb 
condemna llarga en 

la categoria 
Delictes violents  

Canvis de centre 
penitenciari 

 
En una proporció 
significativament 
major, no han 
passat per altres 
centres 
penitenciaris 
 

Trobem un % major 
en la categoria 

“Haver passat per 
tres o més centres 

penitenciaris” 

 
Trobem un % major 

en la categoria 
“Haver passat per 

tres o més centres 
penitenciaris”  

 
Nombre de 
classificacions 
 

Trobem un % més 
gran sense 
classificar 

Trobem un % major 
en la categoria “3 o 

més 
classificacions” 

Trobem un % major 
en la categoria “2 

classificacions”  

 
Mitjana d’ubicacions 

Mitjana 
d’ubicacions 

Mitjana 
d’ubicacions 

Mitjana 
d’ubicacions 
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 diferents: 7,2 diferents: 17,6 diferents: 25,5  

 
Regressions 
 

 
Les persones que compleixen condemnes curtes tenen 
regressions en una proporció significativament meno r que els 
que compleixen condemnes mitjanes o llargues. 

 

 
Nombre d’activitats 
 

 
El nombre d’activitats que fa cada grup correspon a l que es 
podria esperar en relació amb el major o menor temp s que 
passen a presó. Així, el grup de condemnes curtes t é una 
mitjana d’activitats inferior  (mitjana 14,1) i aqu esta mitjana 
augmenta en les condemnes mitges (32,9) i en les ll argues(55,9) 
 

Permisos i sortides 
programades 

En major proporció, 
no gaudeixen de 
permisos ordinaris, 
extraordinaris, ni 
sortides 
programades 
 

En major proporció, gaudeixen de 
permisos ordinaris, extraordinaris, i 
sortides programades 

 
Tipus de sortida de presó 

Un % major que en 
les altres categories 
surten en llibertat 
definitiva 

Un % major que en les altres categories 
surten en llibertat condicional. També són 

proporcionalment més els trencaments  

 
Edat a l’acabar pena 
base 
 

Mitjana d’edat al 
sortir de la pena 
base: 33,6 anys 

Mitjana d’edat al 
sortir de la pena 
base: 37,0 anys 

Mitjana d’edat al 
sortir de la pena 
base: 38,3 anys  

No hi ha diferències pel que fa a les variables: Gènere; coneixement del 

castellà; estudis; sortir en llibertat provisional; edat del primer ingrés a presó, 

edat en el moment del delicte; i edat a l’entrar a presó per complir la pena base;  

 

3.5 Les diferències en funció del tipus de sortida de la presó 

La taula següent divideix les persones de la mostra segons el criteri “tipus de 

sortida de la presó” i les agrupa en 3 categories. Per a cadascuna de les 3 

categories resumeix en les columnes les característiques que diferencien cada 

grup en concret dels altres de manera estadísticament significativa (novament 

cal tenir clar que destaquem les diferències i no les característiques més 

presents en el grup).  
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Taula 29. Diferències observades segons el tipus d’ excarcerament de la pena base 

Llibertat definitiva 
(LD) 

Llibertat condicional 
(LC) 

Surten per altres conceptes 

Estrangers: 
Resta Europa; 
Magrib;Àsia 

Espanyols Estrangers:  
UE; Resta Europa  

No tenen fills 3 o més fills  

3 o 4 EGB Universitaris Formació no 
reglada/Altres  

Antecedents 
penitenciaris Primaris a la presó Primaris a la presó  

Sense classificar 1 classificació o dues Sense clas sificar  
Sí regressions No regressions No regressions  
No fan activitats   
No permisos ordinaris 
No permisos 
extraordinaris 
No sortides programades 

Sí permisos ordinaris 
Sí permisos 

extraordinaris 
Sí sortides programades 

Sí permisos ordinaris  
No permisos 

extraordinaris  
No sortides programades  

Contra la propietat 
Altres 

Contra la llibertat sexual 
Drogues Contra la llibertat sexual  

Més incidents, faltes i 
sancions   

1r grau 
Més joves primer ingrés 
Temps condemna: 
mitjana 20,1 mesos  

Més grans al sortir de presó 
(mitjana 37,32 anys) 

Més temps de condemna 
(mitjana 58 mesos) 

 

Recordem que dins del tipus d’excarceració d’altres conceptes s’inclouen: la 

suspensió d’execució de la pena, la llibertat per indult, l’extradició, l’expulsió del 

territori nacional, el compliment de la condemna en el país d’origen o l’extinció 

per altres conceptes. En total, en la nostra mostra de l’estudi sumen 120 

individus, que respecte del conjunt de 1.403 subjectes suposa el 8,6% dels que 

han sortit. 

Ja hem comentat en diferents moments d’aquest capítol que les persones que 

surten en llibertat definitiva, com a forma d’excarceració, són les que tenen un 

perfil més negatiu en totes les variables. Hi ha una pitjor adaptació al món 

penitenciari i són els que, proporcionalment, protagonitzen més incidents, faltes 

i sancions que les persones de les altres dues categories. També, en 

comparació, reben més regressions de grau i és el conjunt de persones que 

acumulen més ingressos a primer grau, el més restrictiu de la vida 

penitenciaria. També coincideix amb el grup de persones que, amb més 

freqüència, no fan cap activitat dins de la presó, que recordem que era ¼ part 

dels subjectes de la mostra. 
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Aquest col·lectiu de persones que surten en llibertat definitiva, en bona part 

coincideixen amb aquells que compleixen condemnes curtes en què 

pràcticament no dóna temps ni a classificar-los si es suma el temps que tenien 

ja abonat com a preventius i el de la condemna base. 

Si els resultats de l’estudi dels excarcerats per llibertat definitiva els comparem 

amb els de l’estudi de 2005 veurem un empitjorament en els resultats de les 

següents variables: 

• Nombre d’incidents (estudi 2005 era de 0,5 per subjecte, ara és d’1,4) 

• Nombre de faltes (estudi 2005 era de 0,3 per subjecte, ara és de 3,4) 

Són pràcticament iguals: 

• Edat al primer ingrés a presó (estudi 2005 era als 26,6 anys, ara 27,0 anys) 

• Ingressos previs a presó (estudi 2005 tenien una mitjana de 4,4; ara és de 

4,1) 

Respecte al temps de condemna, les persones que sortien en llibertat definitiva 

en l’estudi de 2005 tenien una mitjana de pena de 988,2 dies; en l’estudi de 

2008 aquesta mitjana de temps de condemna s’ha reduït a 601,2 dies.  

 

3.6 Les diferències entre els excarcerats i els que  van trencar el 

compliment de la pena 

Recordem que el grup dels qui van trencar el compliment de la pena el formen, 

en aquest estudi, les persones que:  

1. No van reingressar d’una sortida per trencament de permís ordinari, 

extraordinari o de cap de setmana 

2. No van tornar d’una sortida programada 

3. No van tornar d’una sortida laboral 
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4. Els que es van evadir d’un centre, centre obert, centre dependent o en 

un trasllat policial 

El conjunt total d’aquesta població és de 173 persones. D’aquestes, 121 van 

reingressar per continuar complint la condemna, alguns al cap d’un dia d’haver 

quebrantat la condemna, altres al cap de més temps. 

El trencament, en la majoria dels casos, ha consistit en un no retorn d’un 

permís ordinari en el moment que corresponia (8,1%) o en un no retorn de 

permís de cap de setmana (2,5%). Els que no han tornat després d’una sortida 

laboral (persones en 3r grau que van a dormir a la presó) han estat el 1,0%. 

Els 52 subjectes restants no han tornat a aparèixer al sistema d’informació 

penitenciaria català en el seguiment posterior fins a 31 de desembre de 2007.  

Taula 30. Diferències significatives observades ent re els que van trencar el compliment 
de la condemna i els excarcerats 

Trencament per evasió/ no retorn Excarcerats 
Estranger: 
UE; Resta Àfrica;C. Sud Amèrica 

Espanyol  
 Estranger: Resta EU  

Tenen 3 o més fills No té fills  
1 classificació Sense classificacions  
Drogues C. persones/Altres delictes  
Més de 10 ubicacions 1 a 4 ubicacions  
Sí permisos ordinaris 
Sí permisos extraordinaris 
Sí sortides  programades 

No permisos  

Comet més incidents 
Comet més faltes 
Rep més sancions 

 

 Són més grans en el primer ingrés  
Son més grans en el moment de 

complir la pena base  
Tenen més temps de condemna: 
mitjana 1883,9 dies o en mesos 62,8 

 

Les persones de la mostra que han protagonitzat un trencament durant el 

compliment de la condemna base són en major proporció que en l’altre grup 

estrangeres i amb responsabilitats familiars, que han comés un delicte de tràfic 

de drogues amb una condemna important. En major proporció que les 

persones de l’altre grup, gaudeixen de permisos però tenen una difícil 

adaptació al món penitenciari que els porta a cometre més incidents i faltes i a 
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rebre més sancions, sense que això impliqui regressions de grau o primer grau 

penitenciari.  

3.7.Les diferències amb la població excarcerada en l’estudi 

anterior 

Taula 31. Comparativa entre el perfil de les person es excarcerades l’any 1997 i les 
persones excarcerades l’any 2002 

Taxa 2002 Taxa 2008 
Variables Excarcerats 

any 1997 
Excarcerats 

any 2002 

Augment ▲  
Decrement  
▼ 

Homes 91,6% 92% ═ Gènere 
Dones 8,4% 8% ═ 
Espanyol 81,7% 68,6% ▼ Nacionalitat 
Estranger 18,3% 31,4% ▲ 
UE 4,9% 4,4% ═ 
Resta Europa 0,1% 3,3% ▲ 
Magrib 8,4% 14,5% ▲ 
Resta d’Àfrica 2,2% 2,9% ═ 
Centre i Sud 
Amèrica 2,0% 4,3% ▲ 

Àsia 0,7% 2,0% ▲ 

Àrea 
geogràfica 
estrangers 

Resta del Món - 0,1% ═ 
Ingressos previs 81,5% 60,4% ▼ Antecedents 

penitenciaris  Sense antecedents 18,5% 39,6% ▲ 
1 ingrés previ 22% 31,4% ▲ 
2 a 5 ingressos 
previs 32% 49,9% ▲ 

Nombre 
d’ingressos 
previs 

Més de 5 ingressos 28% 18,4% ▼ 
Mitjana d’ingressos previs 3,6  3,6 ═ 

Contra les 
persones 7,1% 9,2% ▲ 

C. llibertat sexual 2,8% 1,8% ▼ 
Contra la propietat 53,7% 58,8% ▲ 
Drogues 22,6% 16,9% ▼ 

Tipus de 
delicte 
principal 
pena base 

Altres 13,8% 13,3% ═ 
Delicte violent 13,4% 16,5% ▲ Violència en 

el delicte Delicte no violent 86,6% 83,5% ▼ 
Temps de condemna (en dies) 1.537,8  1.003,6 ▼ 
Mitjana d’incidents 0,5 1,3 ▲ 
Mitjana de faltes 0,2 2,8 ▲ 

Llibertat 
condicional 23,5% 20,4% ▼ 

Llibertat definitiva 69,3% 58,4% ▼ 
Altres 2,0% 8,5% ▲ 

Forma de 
sortir de la 
presó 

Trencament 5,1% 12,7% ▲ 
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Edat mitjana primer ingrés a la 
presó 27,8 26,9 ▼ 

Edat mitjana ingrés pena base - 32,3 - 
Edat mitjana al sortir de la presó 33,4 34,4 ▲ 

Les principals conclusions que s’extreuen d’aquestes comparatives són que en 

el nou estudi: 

• Han augmentat el percentatge d’estrangers a les presons. Per àrees 

geogràfiques quasi totes han contribuït a aquest augment, exceptuant la 

resta d’Àfrica. 

• Ha disminuït el nombre de persones que ingressen a presó amb 

antecedents penitenciaris, però aquesta dada pot estar marcada pel fet 

que es desconeixem els antecedents dels estrangers la qual cosa pot 

alterar els resultats. 

• Les persones del grup dels que sí que tenen antecedents penitenciaris, 

són més sovint reincidents i tenen major nombre d’ingressos previs a 

presó que en l’estudi anterior. 

• Augmenten els delictes contra les persones. També ho fan els delictes 

contra la propietat i dins d’aquests els que impliquen intimidació i/o 

violència, de forma que ambdós augments fa pujar el percentatge de 

delictes violents, malgrat el descens de delictes sexuals. 

• Els condemnats han complert penes més curtes. 

• La població s’ha rejovenit al entrar per primer cop a la presó i s’ha fet 

més gran quan surten de la condemna base. 

• Dins de la presó ha augmentat la conflictivitat reflectida amb un augment 

de la mitjana d’incidents i faltes comesos per intern, amb una diferència 

que té significació estadística. 

• Ha disminuït l’aplicació de la llibertat condicional. 
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4. La reincidència penitenciària 

Recordem la definició de reincidència penitenciària que hem donat en el capítol 

1: La reincidència penitenciària es refereix a un nou ingrés en centre 

penitenciari de persones que prèviament ja han estat sotmeses (com a mínim 

una vegada) a una pena de presó. En concret, la taxa de reincidència 

penitenciària d’aquesta recerca s’ha obtingut de l’estudi de les persones que 

durant l’any 2002 van sortir de les presons catalanes i que en el període entre 

el seu excarcerament i el 31 de desembre de 2007 van cometre com a mínim 

un nou delicte que va implicar tornar a ingressar en un centre penitenciari. El 

seguiment per establir la reincidència té, en aquesta investigació, una mitjana 

de 5,5 anys. 

 

4.1. La taxa de reincidència penitenciària 

La taxa de reincidència penitenciaria en el present estudi (2008) és del 40,3%. 

4 de cada 10 subjectes que estaven a la presó l’any 2002 han tornat a 

reingressar per un delicte comés amb posterioritat al moment de 

l’excarcerament. 

 

4.1.1. Comparativa de la taxa 2008 amb les anterior s 

Aquesta taxa s’ha incrementat lleugerament respecte a les mesures anteriors, 

com es pot veure en la taula 32. 

Taula 32. Taxa i comparativa en els diferents estud is 

Excarcerats any 1987 Excarcerats any 1997 Excarcerats any 2002 

Taxa 1992 Taxa 2002 Taxa 2008 

37,9% 37,4% 40,3% 
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La taxa de reincidència penitenciària 2008 ha augmentat respecte a anys 

anteriors pels següents motius detectats entre les variables estudiades que ja 

hem anat explicant en el capítol anterior: 

1) Augmenta el nombre d’estrangers (variable que tradicionalment 

implica major risc de reincidència per les condicions socials 

associades a l’estrangeria) 

2) Augmenten els delictes contra la propietat (els qui cometen aquest 

tipus de delicte solen ser més reincidents) 

3) Disminueix l’edat dels delinqüents, tant en el primer ingrés a la presó 

com en el moment de cometre el delicte (“ser jove” és una variable 

associada a un major risc de reincidència)  

4) Continua disminuint l‘aplicació de la llibertat condicional. Sortir en 

llibertat condicional és un bon indicador protector contra la 

reincidència, sempre tenint en compte que es tracta probablement 

d’una explicació indirecta en el sentit, que ja hem explicat 

anteriorment, que el perfil de les persones que arriben a llibertat 

condicional és possible que sigui el que condicioni aquest fet, i no 

pròpiament l’aplicació d’aquesta modalitat de compliment. 

 

En la taula següent trobem les xifres que fonamenten aquestes argumentacions 

comparant els tres estudis ja esmentats. 

 

Taula 33. Variables significades en l’augment de la  reincidència 

Variable Excarcerats 1987 
Taxa 1992 

Excarcerats 1997 
Taxa 2002 

Excarcerats 2002 
Taxa 2008 

Estrangers 
 No s’estudiaven 18,3% 31,4% 

Delictes contra la 
propietat 73% 53,7% 58,8% 

Edat infractors 
1r.ingrés a la presó 25,7 anys 27,8 anys 26,9 anys 

Llibertat 
condicional 46% 23,5% 20,4% 
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4.1.2. Temps que triguen els reincidents a reingres sar per un nou delicte 

Taula 34. Temps que triguen a reingressar a presó p er reincidència (en intervals) 

 
Excarcerats 1987 

Taxa 1992 
Excarcerats 1997 

Taxa 2002 
Excarcerats 2002 

Taxa 2008 
0-1 any 58% 54,3% 67,0% 
1-2 anys 22% 22,3% 14,0% 
2-3 anys 17% 11,3% 8,7% 
3-4 anys 3% 7,1% 5,0% 
4-5 anys - 4,1% 4,1% 
5-5,5 anys - 0,9% 1,2% 
Total 100% 100% 100% 

 

Els reincidents que van sortir l’any 2002 (taxa 2008) reingressen abans a presó 

que els dels estudis anteriors. 

La mitjana de temps que triguen és de 385,8 dies, tot i que amb una àmplia 

dispersió (desviació típica: 472,5 dies). Això significa que no hi ha un patró 

unificat de comportament amb posterioritat a la sortida. El gràfic següent ens 

ajudarà a entendre els intervals de temps en què més persones reincideixen i 

ingressen novament a presó.  

Gràfic 14. Distribució acumulada de les persones re incidents. Comparació dels tres 
estudis de reincidència a Catalunya 
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Es concreta que el nostre període de seguiment de 5,5 anys és l’òptim per 

poder determinar la taxa de reincidència penitenciària. Entre els 4-5 anys ja 

s’han localitzat el 99% de les persones que reincidiran. A partir d’aquest 

període les possibilitats que noves persones de la mostra reincideixin són 

mínimes, des del punt de vista estadístic. 

El període de més reincidència correspon al primer any posterior a 

l’excarceració. Les característiques diferents que tenen els individus de la 

mostra que reincideixen aquest primer any, respecte als que reincideixen 

posteriorment són les següents: 

• Entre els que reincideixen durant del primer any es troben més 

estrangers i concretament més magribins i de la resta d’Àfrica. Això fa 

plantejar la hipòtesi que aquests col·lectius tenen poca xarxa social de 

suport al sortir de la presó la qual cosa els fa més vulnerables a tornar a 

delinquir i com a conseqüència a entrar novament a presó. 

• El delicte pel qual compleixen condemna és un delicte contra la propietat 

(amb condemnes curtes). 

• Justament per aquesta curta durada de la condemna, han sortit més 

freqüentment en llibertat definitiva. De la presó al carrer, però amb un alt 

grau de multireincidència (veure taula següent). 

 

4.1.3. Nombre de reincidències en el decurs del seg uiment 

La mitjana de reincidències penitenciàries que han comés les persones 

reincidents és de 3’8, molt superior a la mitjana de l’estudi anterior (2,7 

reincidències). 
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Taula 35. Nombre de reincidències penitenciaries i comparativa estudi anterior 

Excarcerats l’any 1997 
Taxa 2002 

Excarcerats l’any 2002 
Taxa 2008 

Reincidències 
(en intervals) 

n % n % 
0 974 62,6 839 59,8 
1 250 16,1 202 14,4 
2-3 204 13,1 183 13,0 
4-5 58 3,7 66 4,7 
6-10 54 3,5 68 4,8 
11 o més 15 1,0 45 3,3 
Total 1.555 100,0 1.403 100,0 

 

Gràfic 15. Relació entre el nombre i % de reincidèn cies comeses i el percentatge de 
subjectes que les protagonitzen. Taxa 2008 
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Com es pot apreciar en el gràfic, els increments en el nombre de reincidències 

respecte l’estudi anterior es donen en les franges altes de reincidència. 

Un 8,1% dels subjectes de l’estudi actual (113 reincidents) acumulen 1.229 

reincidències penitenciàries, que suposen el 56,7% del total de les 

reincidències registrades. 
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Un altre petit grup, el 10,3% dels subjectes (145 reincidents) és responsable de 

525 reincidències penitenciàries, una altra quarta part del total de les 

reincidències. 

Sumant els dos grups, resulta que el 18,4% dels subjectes que han estat 

excarcerats l’any 2002, són els responsables del 81,1% de les reincidències 

penitenciaries registrades en els 5,5 anys de seguiment de l’estudi. 

Una conclusió que podem treure d’aquestes dades és que intervenint amb 

aquest petit grup de multireincidents es limitaria molt l’impacte dels eventuals 

nous delictes.  

En l’apartat 4.5 d’aquest capítol aprofundirem en les característiques que 

presenten aquest conjunt de multireincidents. 

No obstant cal destacar que el 60% dels excarcerats l’any 2002 no han tornat a 

entrar a les presons catalanes. 
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4.2. Les taxes específiques de reincidència 

Taula 36. Taxes específiques 

 
Variable 
 

Taxa de reingrés per reincidència 

General 40,3% 

Gènere Homes: 

40,7% 

Dones: 

34,8% 

Àrea Geogràfica de procedència Nacional 

38,4% 

Estranger 

44,4% 

 

Europa UE: 35,5% 
Resta Europa: 56,5% 

Magrib: 53,2% 
Resta Àfrica: 31,7% 

C.i Sud Ame.: 18,3% 
Àsia: 57,1% 

Contra les persones:                               31,0% 

Contra la llibertat sexual:                          0,0% 

Contra la propietat:                                 50,1% 

Drogues:                                                 16,0% 

Segons el tipus de delicte comés la 
pena base 

Altres delictes:                                        39,6% 

Segons els antecedents penitenciaris Primaris 

25,9% 

Amb antecedents 

49,7% 

Segons el tipus d’excarceració Llibertat condicional 

15,7% 

Llibertat definitiva 

51,3% 

Segons l‘edat mitjana del  primer 
ingrés a presó X= 26,9 anys 

Més joves de 26,9 anys 

56,3% 

Més grans de 26,9 anys 

39,1% 

Segons l‘edat mitjana sortida pena 
base X= 34,4 anys 

Més joves de 34,4 anys 

47,8% 

Més grans de 34,4 anys 

30,2% 

D’aquests resultats destaquem: 
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• Els estrangers provinents del Centre i Sud Amèrica presenten una 

reincidència molt baixa. 

• La meitat dels delictes principals comesos en la pena base són delictes 

contra la propietat. 

• Els que no tenen antecedents penitenciaris presenten la meitat de 

reincidència dels que sí en tenen. 

• L’excarceració per llibertat condicional continua relacionant-se amb una 

molt baixa reincidència penitenciària. 

• Es manté ser més jove en la primera entrada a la presó o la sortida de la 

pena base com variables de pronòstic negatiu cara a la reincidència. 

 

4.3. La reincidència penitenciària segons determina des 

variables 

4.3.1. Reincidència i antecedents penitenciaris 

Taula 37. Reingrés a presó i antecedents penitencia ris 

Antecedents penitenciaris  
Primaris Sí tenen antecedents Total 

Reincidència per 
reingrés a presó 

n % n % n % 
Reincidents 144 25,9 420 49,7 564 40,3 
No reincidents 412 74,1 427 50,3 839 59,7 
Total 556 100,0 847 100,0 1.403 100,0 

Valor Sig.  
0,237 0,000 

Les persones amb antecedents penitenciaris són més reincidents que els 

primaris en entrar a presó, amb diferències significatives. Novament es 

converteix aquesta variable en un important predictor de la nova reincidència.  

Els que tenen antecedents reincideixen quasi mig any més aviat de mitjana que 

els primaris en l’ingrés penitenciari (triguen 350 dies els primers i 489,7 dies els 

segons).  
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D’altra banda, en l’estudi anterior els primaris trigaven 637,8 dies, mentre que 

ara triguen menys dies a reincidir: 489,7 dies. 

També ara reincideixen més vegades: 4,0 vegades front els 2,8 de l’estudi 

anterior. 

 

Gràfic 16. Nombre de dies que triguen a reincidir i  nombre de reincidències 
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Gràfic 17. Distribució acumulada de les persones re incidents segons el temps que 
triguen a tornar a presó per una nova causa 
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4.3.2. Reincidència i l’edat del primer ingrés a pr esó 

La mitjana de la nostra mostra pel que fa a l’edat del primer ingrés a presó és 

27,0 anys, de forma que hem categoritzat aquesta variable justament en dos: 

més joves d’aquesta edat o més grans.  

En l’estudi anterior la mitjana es trobava als 27,8 anys. S’ha rejovenit la 

població que ingressa per primer cop a centres penitenciaris. 

Taula 38. Reingrés a presó i edat del primer ingrés  

Edat 1r ingrés a presó  
Abans 27 anys Després 27 anys Total 

Reincidència per 
reingrés a presó 

n % n % n % 
Reincidents 284 56,3 131 39,1 415 49,5 
No reincidents 220 43,7 204 60,9 424 50,5 
Total 504 100,0 335 100,0 839 100,0 

Valor Sig.  
0,169 0,000 

El total no suma els 1.403 subjectes de la mostra perquè no consten alguna de 

les dates, o la de naixement o la del primer ingrés. 

Les diferències són significatives. Els que ingressen més joves a la presó, 

tenen més probabilitats de tornar a reincidir i reingressar novament a la presó. 

Si en l’estudi de 2005 el primer ingrés a la presó es produïa amb 27,8 anys, ara 

ha baixat a 27,0 anys. Són més joves en el primer ingrés. Els que eren més 

joves de la mitjana trigaven 462,3 dies a reingressar. Ara triguen menys: 320,4 

dies. Si reincidien 2,9 vegades, ara ho fan 4,0 vegades. 

Més diferència hi ha entre els més grans de la mitjana: abans trigaven 548,4 

dies, mentre que ara triguen menys, 424,2 dies.  Abans reincidien 2,31 vegades 

i ara ho fan 3,8 cops.  
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Gràfic 18. Nombre de dies que triguen a reincidir i  nombre de reincidències 
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Gràfic 19. Distribució acumulada de les persones re incidents segons el temps que 
triguen a tornar a presó per una nova causa 
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4.3.3. Reincidència i delicte comés en la condemna base 

Taula 39. Reingrés a presó i delicte comés en la co ndemna base 

Agrupació de delictes 
Contra les 
persones 

Contra la 
ll.sexual 

Contra la 
propietat Drogues Altres 

delictes Total 
Reincidència 
per reingrés a 
presó 

n % n % n % n % n % n % 
Reincidents 40 31,0 0 0,0 413 50,1 38 16,0 73 39,6 564 40,3 
No reincidents 89 69,0 25 100,0 412 49,9 199 84,0 114 60,4 839 59,7 

Total 129 100,0 25 100,0 825 100,0 237 100,0 187 100,0 1.403 100,0 
Valor Sig.  
0,283 0,000 

Les diferències segons el delicte comés són significatives. Els que cometen 

delictes contra la propietat tenen més probabilitats de ser reincidents. Els 

protagonistes de delictes contra les persones, i sobretot els que han comés 

delictes per tràfic de drogues són els que tenen millor pronòstic de no 

reincidència. Cal destacar un fet que cap dels que van ingressar amb un delicte 

principal contra la llibertat sexual, ha tornat a reincidir.  

Els delinqüents que havien comés delictes contra les persones en l’estudi de 

2005 trigaven 647,9 dies i ara triguen una mica més, 696, 7 dies. En canvi són 

més reincidents: abans reingressaven una mitjana de 1,6 vegades i ara en són 

2,8. 

Els delinqüents reincidents, amb delictes contra la propietat en la pena base, en 

l’estudi anterior trigaven 524,4 dies a reincidir, mentre que ara triguen 340,1. I si 

reincidien 2,7 vegades ara ho fan 3,9 vegades. 

Els delinqüents amb delictes contra la salut pública (drogues) en l’estudi 

anterior trigaven 629,7 dies i ara triguen 563,1 dies. El nombre de reincidències 

era de 2,4 i ara és de 3,0. 

Com mostra el gràfic 20, a més d’aquestes diferències, la distribució del temps 

que triguen a cometre el nou delicte i el posterior reingrés a la presó és molt 

diferent segons el tipus de delicte comés en la pena base. 

El 70% dels excarcerats que van cometre un delicte contra la propietat ja han 

reincidit el primer any, mentre que en l’altre extrem els que han comés un 

delicte contra les persones triguen quasi 3 anys a arribar a aquest percentatge. 
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Gràfic 20. Nombre de dies que triguen a reincidir i  nombre de reincidències 
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Totes quatre tipologies de delictes mantenen una seqüència semblant i una 

mateixa distància entre elles que només s’apropa cap al final del seguiment.  

Gràfic 21. Distribució acumulada de les persones re incidents segons el temps que 
triguen a tornar a presó per una nova causa 
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4.3.4. Reincidència i violència en el delicte comés  

Taula 40. Reingrés a presó i violència en el delict e 

 

Violència en el delicte  
Delicte violent Delicte no violent Total 

Reincidència per 
reingrés a presó 

n % n % n % 
Reincidents 84 36,2 480 41,1 564 40,3 
No reincidents 148 63,8 691 58,9 838 59,7 
Total 232 100,0 1.171 100,0 1.403 100,0 

Valor Sig.  
0,037 0,167 

No hi ha diferències significatives en la reincidència per reingrés a presó en 

funció de si el delicte comés a la causa base era violent o no. 

Sí que hi ha en canvi una diferència en el nombre de dies que triguen els que 

han comés un delicte violent, 6 mesos més que els que han comés un delicte 

no violent. En canvi, el nombre de reincidències és molt similar. 

Gràfic 22. Nombre de dies que triguen a reincidir i  nombre de reincidències 
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Gràfic 23. Distribució acumulada de les persones re incidents segons el temps que 
triguen a tornar a presó per una nova causa 

97,6%
92,8%

83,3%

50,0%

70,2%

100,0%

70,0%

99,0%
95,0%

90,8%

82,9%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

110,0%

0-1 any 1-2 anys 2-3 anys 3-4 anys 4-5 anys 5-5,5 anys

Temps de seguiment

%
 A

cu
m

ul
at

 d
e 

re
in

ci
d

èn
ci

a

Delicte violent

Delicte no violent

 

 

4.3.5. Reincidència i tipus d’excarceració 

Taula 41. Reingrés a presó i tipus d’excarceració 

 

Tipus d’excarceració  
Llibertat definitiva Llibertat condicional Total 

Reincidència per 
reingrés a presó 

n % n % n % 
Reincidents 421 51,3 45 15,7 466 42,1 
No reincidents 399 48,7 241 84,3 640 57,9 
Total 820 100,0 286 100,0 1.106 100,0 

Valor Sig.  
0,301 0,000 

No suma 1.403 perquè no hem inclòs els que surten de la presó per “altres 

conceptes” ni els quebrantaments de condemna. 

Les persones que surten en llibertat condicional tenen moltes més probabilitats 

de no reincidir que els que surten en llibertat definitiva. A més, els que ho facin, 

trigaran el doble de temps a reincidir i ho faran menys cops que els que surten 

en llibertat definitiva. 
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Respecte l’estudi anterior els que sortien en llibertat condicional trigaven 702,0 

dies front els 694,5 d’ara. La diferència important es troba en el nombre de 

reingressos penitenciaris, que era d’1,7 en l’ estudi anterior front els 3,1 d’ara. 

Una hipòtesi que podria explicar l’ampli marge en dies entre la sortida i 

reincidència que no es produeix en cap altra variable de les categories 

comparades, és que la llibertat condicional implica un seguiment i control per 

part de professionals de tractament. Aquest seguiment pot explicar que les 

persones que el tenen triguen molt més que els que directament surten en 

llibertat definitiva des de la presó. 

Respecte els que surten en llibertat definitiva i reincideixen, en l’estudi anterior 

trigaven 476,1 dies front els 339,7 d’ara, i reincidien una mitjana de 3,0 

vegades front les 4,3 d’ara. 

 

Gràfic 24. Nombre de dies que triguen a reincidir i  nombre de reincidències 
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Gràfic 25. Distribució acumulada de les persones re incidents segons el temps que 
triguen a tornar a presó per una nova causa 
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4.3.6. Reincidència i edat d’excarceració 

La mitjana de la nostra mostra quan a l’edat de sortida de la causa base és de 

34,4 anys, de forma que hem categoritzat aquesta variable justament en dues: 

més joves d’aquesta edat o més grans.  

En l’estudi anterior l’edat mitjana de sortida era de 33,4 anys (un any més 

joves). La població que surt de la causa base ha envellit. Aquesta dada 

juntament amb l’altra dada que hem donat abans, respecte a l’edat quan el 

primer ingrés a presó, ens porta a la conclusió que les persones passen més 

temps a la presó ara que abans, i a més quan són joves. 

Taula 42. Reingrés a presó i edat en el moment de l ’excarceració 

Edat en el moment de l’excarceració  
Abans 34,4 anys Després 34,4 anys Total 

Reincidència per 
reingrés a presó 

n % n % n % 
Reincidents 385 47,8 179 30,2 564 40,3 
No reincidents 420 52,2 418 69,8 838 50,5 
Total 805 100,0 597 100,0 1.402 100,0 

Valor Sig.  
-0,178 0,000 
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El total no suma els 1.403 subjectes de la mostra perquè hi ha una persona de 

qui no constava la data de naixement. 

Les diferències són significatives. Els que surten més joves de la presó, tenen 

més probabilitats de reincidir i reingressar novament, de fer-ho més ràpidament 

des del moment de l’excarceració i de fer-ho més vegades. 

En l’estudi anterior ja hem vist que sortien un any més joves, amb 33,4 anys 

front els 34,4 anys d’ara. 

Els més joves de l’edat mitjana de sortida trigaven, en l’estudi de 2005, 477,9 

dies a reincidir front els 357,1 dies que triguen ara. Reincidien 3,0 vegades front 

els 4,1 cops d’ara. 

Els més grans d’aquesta mitjana trigaven, en l’estudi de 2005, 501,6 dies a 

reincidir front els 447,6 dies que triguen ara. A més reincidien 2,7 vegades front 

els 3,4 cops d’ara 

 

Gràfic 26. Nombre de dies que triguen a reincidir i  nombre de reincidències 
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Gràfic 27. Distribució acumulada de les persones re incidents segons el temps que 
triguen a tornar a presó per una nova causa 
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4.4. El perfil del reincident front el perfil de no  reincident 

El lector pot consultar per més aprofundiment les taules que expliquen els 

resultats de les diferents variables en l’annex B a partir de la taula 76. En 

aquest apartat hem volgut alleugerir la presentació donant només els resultats 

significatius de la comparació.  

Aquesta taula recull només les variables estudiades respecte a les quals els 

reincidents tenen diferències significatives respecte als no reincidents, la qual 

cosa no implica necessàriament que la característica que descriu la taula sigui 

majoritària en el grup corresponent. Si ens referim, per exemple, a la 

nacionalitat, no hem d’entendre de la lectura de la taula que la majoria de 

reincidents siguin estrangers (perquè hi ha més reincidents espanyols que 

estrangers), sinó que hi ha, proporcionalment, més estrangers entre els 

reincidents que entre els no reincidents. El mateix es pot aplicar a la resta de 

les variables. 
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Taula 43. Les diferències de perfil entre el reinci dent i el no reincident 

 
Variables 

 
Reincidents penitenciaris 
 

No reincidents penitenciaris  

 
Presons on han 
complert la pena 
base 

CP Homes BCN (preventius) 
Brians 1 
CP Quatre Camins 

Obert BCN,  
Secció Oberta Homes (Wad-Ras),  

Obert Lleida  
CP dones, 
 CP Girona  

Nacionalitat Estrangers Nacionals 

 
L’àrea geogràfica 

 
Resta d’Europa (inclòs 
Romania) 
Magrib 

Espanyols 
Centre i Sud Amèrica 

Nombre de fills  3 ó més fills 
Coneixement del 
català No entenen el català Parlen -escriuen el català 

Nivell d’estudis De primer a quart primària ESO o equivalent 
Antecedents 
penitenciaris Ingressos penitenciaris anteriors Primaris en l’ingrés a la presó 

Nombre 
d’ingressos 
anteriors 

Tenen més ingressos anteriors 
(4,4 mitjana) 

Tenen menys ingressos 
anteriors, de mitjana (2,8) 

Tipus de delicte 
pena base 

Delicte:  
Contra la propietat 

Delictes:  
Contra les persones; sexual i 

drogues 
Classificació 
penitenciària Preventius  1 ó 2 classificacions 

Ubicacions dins de 
la presó 

Tenen moltes ubicacions dins 
de presó:  
Més de 20 ubicacions 

Tenen poques ubicacions dins 
de presó 

 
Regressions de 
grau 

Tenen més regressions de grau 
(0,4) 

Tenen menys regressions de 
grau (0,2) 

Permisos ordinaris i 
extraordinaris 

Els que no gaudeixen de 
permisos ordinaris ni 
extraordinaris es troben en 
aquest grup. 

Gaudeixen de més permisos 
ordinaris i extraordinaris.  

Activitats dins de 
presó 

Han fet més activitats dins de 
presó (25,0 de mitjana) 

Han fet activitats, però menys 
(20,0 de mitjana) 

Incidents 
Faltes 
Sancions 

Tenen més incidents (1,7), faltes 
(3,9) i sancions(3,0) dins de 
presó 

Menys incidents (0,9); menys 
faltes (2,0) i sancions (1,6) 

Forma de sortir de 
la presó Surten més en llibertat definitiva  

Llibertat condicional  
o bé per Altres conceptes o  

No retorns – evasions 
(trencaments) 

Edat 

Més joves:  
En el primer ingrés a presó (25,1 
anys) 
En la pena base (30,0 anys) 
Al cometre el delicte (30,0 anys) 
Al sortir de la pena base (32,0 
anys) 

Són més grans en tots 
aquests conceptes 

Primer ingrés a presó (28,7 
anys) 

Edat pena base (33,8 anys) 
Edat al cometre el delicte 

(33,8 anys) 
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Al sortir de la pena base (36,1 
anys) 

Temps de 
condemna 
complerta 

Condemnes més curtes: 765,9 
dies (25,5 mesos) 

Condemnes més llargues: 
1.159,4 dies (38,6 mesos)  

Els centres oberts major percentatges de no reincidència. Treballen amb el 

col·lectiu d’interns que ha pogut arribar a 3r grau i segurament després a 

llibertat condicional. Lògicament les variables personals dels subjectes són més 

òptimes que les dels interns dels centres grans o el propi CP d’Homes de 

Barcelona que té els preventius. 

Com ja hem dit en nombrosos estudis, la variable estrangeria es converteix en 

un factor de pronòstic negatiu. Dins del factor s’acumulen tot un seguit de 

variables negatives no explícites (manca de xarxa social, manca de recursos, 

desconeixement de l’idioma, dels costums, manca de papers, de feina, 

d’integració, etc.) que el converteixen en un factor molt potent per pronosticar 

noves reincidències. De manera que per interactuar amb ella, cal tenir present 

que:  

Si augmenten el nombre d’estrangers dins de les presons augmentarà 

probablement la taxa de reincidència. A més ja podem afirmar que la tendència 

a les presons catalanes és que el % d’estrangers augmenti (l’any 2008 el 

percentatge mitjà va ser d’un 40% front el 31,4% de l’any 2002, any d’anàlisi 

del fenomen en l’actual recerca. 

Entenem, doncs, que cara a reduir la reincidència, caldrà intervenir en les 

variables que realment incideixen en la taxa i que de manera tan clara es 

concentren en els estrangers. 

Per àrees geogràfiques els interns de l’Europa no comunitària, inclosa 

Romania, són juntament amb el Magrib, els que tenen més risc de ser 

reincidents.  Abans hem vist que els asiàtics també tenen percentatges alts en 

la taxa, per sobre de la mitjana, però al ser un grup reduït, no surten en les 

anàlisis estadístiques com a grup de tant risc com els dos esmentats. 

Per diferenciar entre els reincidents i els no reincidents per primer cop l’idioma 

castellà no és un element discriminatori.  



 
99 

Sí que ho és l’idioma català. Els que el parlen o fins i tot l’escriuen s’agrupen 

més entre els no reincidents. També hem explicat en altres estudis que 

aquestes variables són variables intervingudes, de les que no es pot fer una 

interpretació directa. Qui ha pogut conèixer en aquest cas l’idioma català i ja 

parlar-ho, és una persona que té un cert grau d’integració en la societat 

receptora. I és la integració el que fa que no el trobem entre els reincidents. 

Atès que no tenim cap forma de mesurar la integració en aquest tipus d’estudi, 

podem pensar en el català com a indicador d’integració. És des d’aquest punt 

de vista que entenem que s’ha d’interpretar la variable.  

De les variables penals, destaquem que es manté com una altra variable molt 

potent per preveure possibles reincidències el fet que la persona hagi estat 

prèviament encarcerada, i quants més cops, més risc de reincidència. 

Els delictes contra la propietat són els que més reincidents aporten, i la resta ja 

hem vist que se situen entre els no reincidents, destacant la manca de 

reincidència, en el període d’estudi, dels que havien comés delictes sexuals. 

De les variables penitenciàries, totes aquelles que impliquin provisionalitat o 

molts canvis dins del centre penitenciari són variables de pronòstic negatiu. 

Així, els preventius tenen pitjor pronòstic i els trobem més vegades entre els 

reincidents, però també quan hi ha moltes classificacions, o moltes ubicacions 

diferents dins de la presó, que suposen dificultats d’adaptació al centre. També 

es dóna el fet que són les persones reincidents les que tenen més percentatge 

de regressions de grau i de primers graus, fruit d’un major nombre d’incidents, 

faltes i sancions. Són dades que reafirmen les que ja havíem donat en l’estudi 

anterior42.  

I finalment també es confirma que cada cop resulta més restrictiva l’aplicació de 

la llibertat condicional, que paradoxalment és una variable que és vincula 

fortament amb la no reincidència. Hom podria pensar que el perfil de l’intern 

penitenciari s’ha endurit de manera significativa i que és aquest fet el que 

                                            

42 En l’estudi publicat al 2005 englobavem totes aquestes variables sota el factor que 
anomenavem penositat 
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impedeix que s’apliqui la llibertat condicional. Però en aquest estudi i com 

també es va argumentar en l’anterior43 hem evidenciat mitjançant diverses 

dades rellevants que no són aquestes variables les que fan que s’imposi menys 

la llibertat condicional i sí, segurament, les condicions objectives que les 

diferents reformes legislatives han anant introduint d’accés a la llibertat 

condicional (període de seguretat, acompliment d’altres requisits com cobrir la 

responsabilitat civil). Les actuals perspectives i rumors de nous canvis 

legislatius no apunten a millores en aquest sentit, ans el contrari. Sembla que 

ens els propers mesos les opcions polítiques i legislatives en aquesta matèria 

política tendiran a endurir les possibilitats d’accés a la llibertat condicional 

sense que, insistim, hi hagi arguments tècnics ni dades estadístiques que 

sustentin aquesta necessitat d’enduriment per prevenir la reincidència44.  

Respecte a les variables estudiades destaquem perquè no surten significades, 

variables com: 

El gènere: Ser dona ja no implica ser menys reincident. 

El temps de condemna llarg: passar molt temps a la presó no és una mesura 

dissuasiva per deixar de cometre noves reincidències penitenciàries. No té 

influència. Els que han passat 10 o més anys de condemna en la pena base 

presenten una reincidència similar, sense diferències estadísticament 

significatives respecte a la reincidència general. 

En canvi sí que han vist que és una situació de risc per a la reincidència entrar 

a presó per complir una condemna curta. Les condemnes curtes van 

associades majoritàriament a delictes contra la propietat. Reincideixen més els 

que han complert una mesura de presó curta, però no tant perquè la mesura 

sigui curta, sinó pel tipus de delicte, relacionat amb el grup de delictes contra la 

                                            

43 Veure pàg.128-129 La reincidència penitenciària a Catalunya. Luque, Ferrer i Capdevila,2005 
Ob.cit 
44 Àlex Masllorens. Article d’El Periódico. Dilluns 29/12/08. “A aquest ritme, tots a la presó”  
“...Fernández Bermejo no ha aconseguit eludir la temptació i ha redactat un avantprojecte de 
Codi Penal que, a part de l’inevitable enduriment de penes, complica certes qüestions (com ara 
la llibertat vigilada) i pretén posar em pràctica mesures de protecció molt costoses sense dir qui 
les pagarà...” 
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propietat. Els reincidents tenien una pena base de 25,5 mesos de mitjana, 

mentre que els no reincidents aquesta mitjana és de 38,7 mesos, 13 mesos 

més de mitjana. A part de reincidir més els que entren per complir penes curtes 

de presó, també ho fan abans i un petit grup de multireincidents, molts cops. 

En estudis anteriors, les persones que havien comès delictes violents 

tradicionalment s’associaven a la no reincidència. En aquest estudi ja no hi ha 

significació estadística. Probablement, l’augment de delictes contra la propietat 

que incorporen violència i que se sumen al global de delictes violents, seria el 

que explicaria aquest augment de la reincidència en aquests delictes. 

 

4.5. El perfil del multireincident penitenciari 

Ja hem explicat en l’apartat 4.1.3. que aquest grup de multireincidents són els 

responsables del 81,1% de les reincidències penitenciàries complertes, i el 

conjunt de 258 subjectes que constitueixen aquesta submostra, un 18,4%, 

acumulen 1.754 reingressos a presó en el interval dels 5,5 anys de seguiment 

del nostre estudi. 

Com en l’apartat anterior, hem presentat les taules que justifiquen les 

explicacions següents en l’annex B d’aquest informe, a partir de la taula 105. 

Les variables destacades són, novament, les que diferencien un grup respecte 

als altres, i el lector no ha d’entendre que es tracta de les característiques de la 

major part de components de cada grup determinat, Per exemple, en el grup de 

reincidents trobem de manera estadísticament significativa, més estrangers 

provinents del Magrib que en els altres grups, tot i que la majoria de reincidents 

són espanyols. 



 
102 

Taula 44. Les diferències de perfil entre el multir eincident i el que no ho és 

 

No reincident  
 

Reincident 
 

Multireincident  

Espanyols 
Estrangers: 

Magrib 

Estrangers: 
UE; Resta Europa 

Resta d’Àfrica; Magrib;Àsia 
Parla i/o escriu el català Entén el català No l’entén 
Primaris a la presó Antecedents penitenciaris Antecedents penitenciaris 
Edat quan el primer ingrés 
a la presó: mitjana 28,7 
anys 

Edat en el primer ingrés a 
la presó: mitjana 25,6 anys 

Edat en el primer ingrés a 
la presó: mitjana 24,6 anys 

Edat delicte pena base: 
mitjana 33,8 

Edat delicte pena base: 
30,5 

Edat delicte pena base: 
29,4 

Edat a l‘entrar a presó en 
la pena base: mitjana 33,8 
anys 

Edat a l‘entrar a presó en 
la pena base: mitjana 30,5 

anys 

Edat a l‘entrar a presó en 
la pena base: mitjana 29,5 

anys 
Contra les persones 
Contra la llibertat sexual 
Drogues 

Contra la propietat Contra la propietat 

  Delictes no violents 
El temps de condemna és 
de 1.159,4 dies (mitjana) 

El temps de condemna és 
de 906,1dies (mitjana) 

El temps de condemna és 
de 594,3 dies (mitjana) 

1 o 2 classificacions 3 o més classificacions Sense classificar 
Mitjana d’ubicacions: 8,9  Mitjana d’ubicacions: 12,5 Mitjana d’ubicacions: 10,6 
Fan 19,8 activitats de 
mitjana 

Fan 26,2 activitats de 
mitjana 

Fan 23,3 activitats de 
mijtana 

Fan 6,6 activitats de 
mitjana de tasques 
d’operari 

Fan 7,6 activitats de 
mitjana de tasques 

d’operari 

Fan 8,8 activitats de 
mitjana de tasques 

d’operari 
Fan 5,6 activitats de 
mitjana d’educació reglada 

Fan 6,8 activitats de 
mitjana d’educació reglada 

Fan 7,0 activitats de 
mitjana d’educació reglada 

Fan 5,0 activitats de 
mitjana d’educació física 

Fan 6,8 activitats de 
mitjana d’educació física 

Fan 5,1 activitats de 
mitjana d’educació física 

Fan 2,5 activitats de 
mitjana de f.ocupacional 

Fan 4,6 activitats de 
mitjana de f.ocupacional 

Fan 3,2 activitats de 
mitjana de f. ocupacional 

No regressions Sí regressions  
Mitjana 1r graus: 0,07 Mitjana 1r graus: 0,21 Mitjana 1r graus: 0,16 
Sí permisos ordinaris 
Sí permisos extraordinaris 
Sí sortides programades 

 
No permisos extraordinaris 
Sí sortides programades 

No permisos ordinaris 
No permisos extraordinaris 

No sortides programades 
Protagonitzen 0,9 incidents 
de mitjana 

Protagonitzen 1,8 incidents 
de mitjana 

Protagonitzen 1,6 incidents 
de mitjana 

Fan 2,0 faltes de mitjana Fan 3,9 faltes de mitjana Fan 3,9 faltes de mitjana 
Reben 1,6 sancions de 
mitjana 

Reben 3,0 sancions de 
mitjana 

Reben 3,0 sancions de 
mitjana 

Sortida en llibertat 
condicional 
Altres conceptes 
Trencament 

Sortida en llibertat 
definitiva 

Sortida en llibertat 
definitiva 

Són més grans al sortir de 
la pena base: mitjana 36,1 

Són més joves al sortir de 
la pena base: mitjana 32,7 

Són més joves al sortir de 
la pena base: mitjana 31,2 



 
103 

anys anys anys 
No reincident  
 

Reincident 
 

Multireincident  

 Edat mitjana en la primera 
reincidència: 34,2 anys 

Edat mitjana en la primera 
reincidència: 31,7 anys 

 
La mitjana de reingressos 

a presó és de 1,3 
La mitjana de reingressos 

a presó és de 6,8 

 
La condemna en la primera 

reincidència és de 743,4 
dies de mitjana 

La condemna en la primera 
reincidència és de 340,2 

dies de mitjana 

No hi ha diferències pel que fa a les variables: gènere; nombre de fills; conèixer 

el castellà; sortir en llibertat provisional; haver passat per altres centres 

penitenciaris per complir la pena base; nombre d’activitats que fan d’Animació 

Sociocultural (ASC); nombre d’activitats que fan de tractament. 

Pel que fa al perfil del multireincident, prop d’un 60% són espanyols, però la 

resta són estrangers en un % estadísticament superior que a la resta de grups. 

Pel que fa al lloc d’origen d’aquests estrangers, el grup més nombrós prové del 

Magrib, si bé també estan més presents que en els altres grups (reincidents i 

no reincidents) els que provenen de països de la UE i de la resta d’Europa. 

El 77,2% de multireincidents tenen ingressos anterior a presó, com ja hem vist, 

aquesta també és una característica que els diferencia estadísticament dels 

altres grups. El 75,7% han comès delictes contra la propietat i el 89,6% dels 

delictes comesos són sense violència. Tenen majoritàriament condemnes molt 

curtes (d’1,6 anys de mitjana) la qual cosa implica que molt sovint el temps de 

la condemna l’han passat com preventius i surten quasi immediatament al 

carrer després de ser condemnat, en llibertat definitiva.  

Pel que fa al temps que han passat els multireincidents dins de presó, podem 

dir que han fet força activitats, de tot tipus, i sempre més que els no reincidents 

en: educació reglada, tasques d’operari i formació ocupacional. Han fet, 

proporcionalment, el mateix nombre d’activitats de tractament que la resta de 

grups (no reincidents i reincidents).  

Malgrat estar-hi poc temps a la presó han protagonitzat, proporcionalment, més 

incidents i faltes i han rebut en conseqüència més sancions que la resta. 

Aquest grup també ha rebut més regressions de grau. 
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És lògic pensar que aquest comportament disruptiu dins de presó pugui ser un 

dels motius pels quals aquest grup hagi tingut, proporcionalment, menys  

permisos ordinaris, extraordinaris i sortides programades que els altres grups 

durant el compliment de la condemna. 

Els multireincidents són els més joves en totes les edats i períodes controlats: 

l’edat quan el primer ingrés a presó, l’entrada a presó per la pena base i la de 

sortida de la pena base, així com l’edat al cometre reincidència i tornar a 

reingressar a presó. Són els que triguen menys temps a tornar a reingressar a 

la presó, 199,5 dies i ho fan per condemnes de compliment real molt curtes, 11 

mesos de mitjana. 

I per finalitzar, el nombre de reingressos penitenciaris és molt alt, 6,8 de 

mitjana. 

Gràfic 28. Nombre de dies que triguen a reincidir i  nombre de reincidències 
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5. Perspectiva de gènere: dona i reincidència  

5.1. Descripció del grup de dones de la mostra 

La població penitenciària femenina en la nostra mostra representa el 8% del 

total d’interns estudiats, però presenta unes característiques diferenciades que 

en un informe general podrien passar desapercebudes. L’objectiu d’aquest 

capítol és abordar-les i fer paleses les peculiaritats i diferències de les dones 

empresonades. 

Tot seguit resumim per al lector les principals característiques de les dones en 

3 taules diferents que recullen les variables personals, les penals i les 

penitenciàries. No s’inclouen comentaris en aquestes taules perquè són 

purament descriptives, sí que farem més consideracions en els apartats 

següents, quan comparem el perfil de les dones amb el general de la població 

penitenciària, i el perfil de l’any 2002 en relació amb el de la mostra de dones 

de l’estudi anterior. 

Taula 45. Variables descriptives individuals de les  dones 

Variable Categorització n % vàlid 
Espanyoles 93 83,0 Nacionalitat 
Estrangeres 19 17,0 
Espanya 93 83,0 
Unió Europea 0 0,0 
Resta Europa 8 7,1 
Magrib 3 2,7 
Resta d’Àfrica 0 0,0 
Centre i Sud Amèrica 8 7,1 

Àrea geogràfica de 
procedència 

Àsia 0 0,0 
Comarques de Barcelona 91 83,5 
Comarques de Girona 3 2,8 
Comarques de Lleida 2 1,8 
Comarques de Tarragona 10 9,2 
Resta d’Espanya 0 0,0 
Fora d’Espanya 1 0,9 

Lloc de residència 
declarat per les 
internes 

Sense domicili 2 1,8 
No l’entén 2 4,0 
L’entén 4 8,0 
El parla 14 28,0 

Coneixement de 
l’idioma castellà 

L’escriu 30 60,0 
No l’entén 17 33,3 
L’entén 21 41,2 

Coneixement de 
l’idioma català 

El parla 6 11,8 
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L’escriu 7 13,7 
Feines manuals i oficis 3 2,7 
Transports i serveis 48 42,9 
Altres 2 1,8 
Sense ofici 58 51,8 

Professió declarada 
per les internes  

Pensionista 1 0,9 
1r o 2n primària 13 13,4 
3r o 4t primària 18 18,6 
5è o 6è primària 27 27,8 
ESO/ equivalent 33 34,0 
Batxillerat/equivalent 0 0,0 
Universitat/equivalent 5 5,2 

Estudis 

Formació no reglada/ altres 1 1,0 
No en té 28 25,2 
1 o 2 fills 51 45,9 Nombre de fills 
3 o més 32 28,8 

 
Mitjana de fills 
 

X= 1,84 Desviació típica: 1,77 

 

Taula 46.Variables referides al perfil penal 

Variable Categorització n % vàlid 
No 47 42,0 Ingressos previs a 

la presó Sí 65 58,0 
1 ingrés anterior 21 32,8 
De 2 a 5 ingressos anteriors 32 50,0 

Nombre 
d’ingressos per 
intervals Més de 5 ingressos anterior 11 17,2 
 
Edat quan el primer ingrés en presó X= 27,0 Desviació típica: 9,1 

 
Nombre d’ingressos en presó previs X= 3,3 Desviació típica: 3,0 

 

Variable Categorització n % vàlid 
Contra les persones 7 6,3 
Contra la llibertat sexual 1 0,9 
Contra la propietat 69 61,6 
Drogues 21 18,8 

Delicte principal de 
la pena base 

Altres delictes 14 12,5 
Delicte violent 10 8,9 Tipus de delicte 

segons la violència Delicte no violent 102 91,1 
 
Edat quan el delicte de la pena base X= 32,6 Desviació típica: 9,7 

 
Edat quan l’ingrés de la pena base X= 32,6 Desviació típica: 9,7 

 
Edat al sortir de la pena base  X=34,2 Desviació típica: 9,7 

 
Temps total pena base (dies) X=744,3 Desviació típica:968,6 

 
Temps total pena base (mesos) X=24,8 Desviació típica: 32,3 

 



 
107 

Taula 47. Variables penitenciàries 

Variable Categorització n % vàlid 
No 110 98,2 Ha sortit en llibertat 

provisional? Sí 2 1,8 
No 56 50,0 
Sí, un 42 37,5 
Sí, dos 11 9,8 

Ha passat per 
altres CP per 
complir la pena 
base? Sí, tres o més 3 2,7 

No ha estat classificat 42 37,5 
Ha rebut 1 classificació 38 33,9 
Ha rebut  2 classificacions 21 18,8 

Classificacions que 
ha rebut durant el 
compliment de la 
pena base Ha rebut 3 o més classificacions 11 9,8 

Entre 1 i 4 ubicacions 67 59,8 
Entre 5 i 9 ubicacions 19 17,0 
Entre 10 i 20 ubicacions 22 19,6 

Ubicacions que ha 
tingut en el 
compliment de la 
pena base  Més de 20 ubicacions 4 3,6 

No 100 89,3 Ha viscut regressions 
de grau? Sí 12 10,7 

No 29 25,9 Fa activitats durant 
la pena base? Sí 83 74,1 

No 53 47,3 Ha gaudit de 
permisos ordinaris? Sí 59 52,7 

No 87 77,7 Ha gaudit de permisos 
extraordinaris? Sí 25 22,3 

No 86 76,8 Ha fet sortides 
programades? Sí 26 23,2 

No 99 88,4 
Sí, en els permisos ordinaris 12 10,7 
Sí, en els extraordinaris 0 0,0 
Sí, en les sortides programades 1 0,9 

Consten incidents 
durant els 
permisos? 

Sí, en varis o en tots 0 0,0 
Llibertat definitiva 63 61,2 

Art.205 RP      5 4,5 
Art.192 RP    21 18,8 
Art.196.1 RP      0 0,0 

Llibertat condicional 

Art.196.2 RP      0 0,0 
Suspensió execució pena 1 0,9 
Llibertat per indult 0 0,0 
Extradició 1 0,9 
Expulsió del territori nacional 0 0,0 
Compliment pena en el país d’origen 0 0,0 

Tipus 
d’excarceració 

Extinció altres conceptes 9 0,8 
No retorn permís ordinari 7 6,3 
No retorn permís extraordinari 0 0,0 
No retorn cap de setmana 3 2,7 
Evasió sortida programada 1 0,9 
Evasió del centre 0 0,0 
Evasió sortida laboral 1 0,9 
Evasió de centre depenent 0 0,0 

Trencament de 
condemna 

Evasió custòdia policial 0 0,0 
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Nombre de classificacions  X= 1,1 Desviació típica: 1,2 
Nombre d’ubicacions diferents X= 6,4 Desviació típica: 7,2 
Nombre de regressions X= 0,1 Desviació típica:0,4 
Nombre total d’incidents  X= 0,7 Desviació típica: 1,9 
Nombre total de faltes X= 2,6 Desviació típica: 6,7 
Nombre total de sancions X= 2,2 Desviació típica: 5,4 
Nombre total d’activitats  X= 18,4 Desviació típica: 23,3 

 

5.2. Les diferències entre homes i dones en l’estud i actual 

Les diferències en el perfil entre homes i dones queden recollides en la taula 

següent. Hi ha un conjunt de variables que no s’inclouen ja que, respecte a 

elles, no s’han trobat diferències estadísticament significatives en funció del 

gènere. 

Les afirmacions que presentem a la taula següent indiquen prevalences, de 

manera que aquell tret que defineix la variable hi és més present entre els 

homes o les dones del que es podria esperar segons la distribució que cada 

variable té en la població penitenciària, sense que això vulgui a dir que només 

es doni en un grup o en l’altre.  

Prenguem per exemple la variable “tenir fills”: el que ens diu la taula 48 és que 

els homes de la mostra són més proclius que les dones a no tenir fills i que 

aquesta diferència és estadísticament significativa. Això no vol dir, però, que no 

hi hagi dones a la mostra que no tenen fills, ni homes que sí que en tenen. 

En l’annex B es poden trobar el nombre, percentatges, i significació estadística 

que sustenten les afirmacions que es recullen a les taules.  
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Taula 48. Diferències observades entre homes i done s que són estadísticament 
significatives 

VARIABLES Home Dona 

El % d’homes estrangers és 
superior al de dones de manera 
estadísticament significativa. 
Per àrees geogràfiques de 
procedència els homes estan més 
sobre representats en els grups: 
Unió Europea, Magrib i resta 
d’Àfrica 

 
Hi ha un % superior de dones 
nacionals que d’homes. 
 
Per àrees geogràfiques de 
procedència dels estrangers estan 
més sobre representades les 
dones en el grup de la resta 
Europa (no UE) 

Nacionalitat 

Per a la resta de categories d’aquesta variable (centre i sud Amèrica, 
Àsia, etc.) no hi ha diferències significatives en funció del sexe. 

Fills 
El % d’homes sense càrregues 
familiars és superior al de dones 
 

 
El % de dones és superior al 
d’homes entre les que tenen 

càrregues familiars 
 

Estudis 

 
L’única diferència atribuïble al sexe en relació amb els estudis és que 
trobem un % significativament superior de dones universitàries que 
d’homes. 
Per a la resta de categories d’aquesta variable (etapes instrumentals, 
ESO, batxillerat, etc.) no es troben diferències significatives. 

 

Delicte violent 
És superior el % d’homes que 
cometen delictes violents que el de 
dones.  

Les dones estan més 
representades en els delictes 

 no violents. 

Nombre 
d’ubicacions a 
presó 
 

 
Trobem un % significativament 
superior d’homes que de dones en 
els que han viscut molts canvis 
d’ubicacions. 
 

 
Entre els que tenen pocs canvis 

d’ubicació trobem un % 
significativament superior de 

dones. 

Nombre de 
regressions  

Proporcionalment, trobem més 
homes que protagonitzen 
regressions.  

 

Incidents 

 
La mitjana d’incidents entre els homes és d’1,3, mentre que entre les 
dones és la meitat: 0,7.  Aquesta diferència és significativa 
 

Permisos 
extraordinaris 

 
El % d’homes que reben permisos extraordinaris és superior al de dones. 

Hi ha més dones que no reben permisos extraordinaris. 
 

Temps de 
condemna 
complert 

Mitjana: 34,2 mesos Mitjana: 24,8 mesos 

 

Destaquem que no es troben diferències entre els homes i dones en les 

variables: nombre d’ingressos anteriors a presó, ni el temps que triga a tornar a 
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presó entre els antecedents i la pena base. L’edat del primer ingrés a la presó 

presenta només una dècima de diferència entre dones i homes (dones 27,0 i 

homes 26,9 anys). També està molt igualada l’edat en què han comés el delicte 

de la pena base (dones 32,6 anys; homes 32,2 anys) i en la que han entrat ha 

complir la condemna (pràcticament la mateixa que la que han comés el delicte). 

Dins del centre penitenciari no hi ha diferències respecte als homes en el 

nombre de faltes comeses ni pel nombre de sancions que reben. Tampoc n’hi 

ha diferències en les classificacions. 

Tampoc hi ha diferències en el nombre d’activitats que fan, ni en el 

coneixement de les llengües oficials de Catalunya. No hi ha diferències en el 

nombre de sortides programades ni sortides ordinàries. 

I el més sorprenent de tot, és que no hi ha diferències quan a l’aplicació de la 

llibertat condicional. Les noves mesures introduïdes al Codi penal que 

impliquen condicions objectives restrictives en l’aplicació de la llibertat 

condicional sens dubte ha perjudicat molt a aquest col·lectiu que de manera 

clara abans era menys reincident.  

 

5.3. Canvis en el perfil de la població penitenciàr ia femenina: de 

l’estudi publicat al 2005 a l’estudi de 2008 

Tot seguit recollim algunes dades referides a canvis que podem observar entre 

la població femenina excarcerada l’any 1997 i seguida fins l’any 2002 (estudi 

publicat al 2005) i l’excarcerada l’any 2002 i seguida fins a finals de 2007 i 

objecte de l’estudi present. 

5.3.1. Respecte a les característiques personals: 

• El percentatge de dones estrangeres s’ha doblat. Ha passat de ser el 8,5% 

a ser el 17,0% del total de dones. 

• Si ho mirem per àrees geogràfiques veurem que les dones de la Resta 

d’Europa i del Centre i Sud Amèrica són les que han aportat més subjectes 
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a aquest increment, seguit de lluny del Magrib (que fins ara no tenia 

representació femenina en les nostres mostres).  

• No hi ha, ni en aquesta mostra ni en la anterior, representació de dones 

encarcerades de la resta d’Àfrica ni d’Àsia. Malgrat el seu percentatge en la 

població censada ordinària és baix, voldríem destacar aquest fet, ja que al 

parlar de dona, parlem bàsicament d’una dona espanyola o si és 

estrangera, d’aquests tres col·lectius: Resta d’Europa (no UE), Centre i Sud 

Amèrica i Magrib. 

• Respecte l’edat, les dones són més joves en el moment del primer ingrés a 

presó (abans era de 29,9 anys i ara és de 27,0 anys) i també són més joves 

en el moment de sortir de la pena base (abans 35,5 anys i ara 34,2 anys).  

5.3.2. Respecte a la tipologia delictiva 

En l’estudi publicat al 2005, el delicte principal de la condemna base era 

diferent en funció del gènere. Llavors, la dona cometia proporcionalment més 

delictes contra la salut pública (drogues), mentre que els homes més delictes 

contra les persones i contra la propietat.  En l’estudi de 2008 això no passa: la 

proporció segons el gènere no presenta diferències significatives en tot tipus 

d’agrupacions de delictes (excepte quan els agrupem per delictes violents i no 

violents). 

En els delictes contra la propietat les dones superen en percentatge als homes. 

En l’estudi anterior també eren els delictes preponderants, però amb molta 

prevalença també de delictes de tràfic de drogues. En l’estudi actual això ha 

canviat substancialment com podem veure en la taula 49. 

Cada cop més augmenta entre les dones el percentatge de delictes violents: 

contra les persones i contra la propietat que impliquen l’ús de intimidació i/o 

violència (2,5% de delictes violents en l’estudi actual, front el 1,2% de delictes 

violents de l’estudi anterior). Això fa que en el conjunt total de delictes violents, 

les dones hagin doblat el seu propi percentatge en aquests 5 anys. 
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Taula 49. Relació entre dona i delicte. Comparativa  estudi anterior 

Excarcerades any 2002 
Taxa 2008 

Excarcerades any 1997 
Taxa 2002 Tipus de delicte 

Dones Homes Dones Homes 
Contra les persones 6,3% 9,5% 2,6% 7,6% 

Contra la llibertat sexual 0,9% 1,8% 0,9% 3,0% 

Contra la propietat 61,6% 58,6% 45,2% 54,5% 

Drogues 18,8% 16,7% 36,5% 21,3% 

Altres delictes 12,5% 13,4% 14,7% 13,6% 

     

Delictes violents 8,9% 17,2% 4,5% 14,7% 

 

5.3.3.Respecte a les variables penitenciàries 

Si mirem els incidents i les faltes que han protagonitzat dins dels centres 

penitenciaris veurem també que ha augmentat la mitjana en el cas de les 

dones, tot i que en aquest apartat l’augment també és general i no afecta 

només el sexe femení. 

Taula 50. Relació entre dona i incidents i faltes d ins de la presó. Comparativa estudi 
anterior 

Excarcerades any 2002 
Taxa 2008 

Excarcerades any 1997 
Taxa 2002  

Dones Homes Dones Homes 
Incidents (mitjana) 0,7 1,3 0,3 0,5 

Faltes (mitjana) 2,6 2,8 0,5 0,2 

 

5.4. Reincidència i gènere 

5.4.1. Diferències i similituds entre homes i dones  pel que fa a la 

reincidència 

No hi ha diferències significatives entre homes i dones, pel que fa a la 

reincidència penitenciària, com mostra la taula 51. 
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Taula 51. Reingrés a presó i gènere 

Gènere  
Home Dona Total 

Reincidència per 
reingrés a presó 

n % n % n % 
Reincidents 525 40,7 39 34,8 564 40,3 
No reincidents 766 59,3 73 65,2 838 59,7 
Total 1.291 100,0 112 100,0 1.403 100,0 

Valor Sig.  
0,033 0,220 

En canvi sí que trobarem altres diferències en el nombre de dies que triguen a 

reincidir i en la comparació amb l’estudi anterior, el publicat l’any 2005.  

Les dones trigaran molt menys a reincidir i el 80% ja ho haurà fet dins del 

primer any. És un canvi significatiu de tendència respecte a l’estudi anterior, 

que trigaven 511 dies de mitjana a reincidir i les reincidents reincidien una 

mitjana de 2,7 reincidències. Ara triguen la meitat, 273 dies i la mitjana 

augmenta fina a 4,3 reincidències. 

Els homes en l’estudi de 2005 trigaven de mitjana 484 dies a reincidir. Ara en 

aquest triguen 100 dies menys, 394. També reincideixen més cops: 3,8 

vegades de mitjana front 2,7 en l’estudi anterior. 

Gràfic 29. Nombre de dies que triguen a reincidir i  nombre de reincidències 
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Gràfic 30. Distribució acumulada de les persones re incidents segons el temps que 
triguen a tornar a presó per una nova causa  
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5.4.2. El perfil de la dona reincident. Diferències  amb l’estudi anterior 

El perfil de la dona reincident s’ha endurit respecte a totes les variables 

estudiades, tant si ho comparem amb els homes com si ho comparem amb les 

dones de l’estudi anterior: 

• Les dones són més reincidents que abans. 

• Triguen menys dies a reincidir (fins i tot menys dies que els homes). 

• El primer any després de l’excarceració és clau, ja que el 80% de les dones 

reincidents tornaran a reingressar per una nova causa dins d’aquest primer 

any. 

• El nombre de reincidències també ha augmentat respecte a l’estudi anterior 

i ja supera, en l’estudi actual, el dels homes. 
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Aquesta tendència ja l‘hem anat apreciant en els diferents estudis de 

reincidència juvenil45 i altres autors (Berga:2005; Romero et alt:2005) ja ens 

avisen que des de fa un temps les dones estan actuant cada cop d’un manera 

més assimilable als homes pel que fa a l’activitat delictiva.  

Taula 52. Reincidència i gènere. Comparativa amb l’ estudi anterior 

Excarcerades any 
2002 

Taxa 2008 

Excarcerades any 
1997 

Taxa 2002 
 

Dones Homes Dones Homes 
Taxa de reincidència 34,8% 40,7% 28,5% 38,2% 

Dies que triguen a reingressar 273,4 dies 394,2 dies 511 dies  484,3 dies 

Reingrés en el primer any 80%  66,1%  41,2%  55,2% 

Cops que reingressen a presó 4,3  3,8 2,7 2,7 

 

5.5.Dona espanyola i dona estrangera 

Ja hem comentat que en la nostra mostra de dones excarcerades l’any 2002, el 

17% d’elles són estrangeres: 19 de les 112 que entren a l’estudi. 

Destaquem en el quadre següent les variables respecte a les quals existeixen 

diferències entre un grup i l’altre la qual cosa no implica, com ja hem explicat 

repetidament, que la variable destacada estigui present en tots els casos ni en 

la majoria de casos del grup. 

Taula 53.  Diferències observades entre dones nacio nals i dones estrangeres que són 
estadísticament significatives 

Nacionals Estrangeres  
Amb fills Sense fills 
Tenen ingressos anteriors a presó No en tenen tants 
 No tenen estudis 

Tenen estudis universitaris 
Tenen més incidents (0,8) Tenen menys incidents (0,1) 
Cometen més faltes (3,0) Cometen menys faltes (0,7) 
Reben més sancions (2,3) Reben menys sancions (0,6) 

                                            

45 Capdevila,M.;Ferrer,M.;Luque,E. (2005) La reincidència en el delicte en la justícia de menors. 
Barcelona. CEJFE. Existeixen actualitzacions anuals de la taxa de reincidència juvenil, 
consultables en els informes anuals en línia. http://www.gencat.cat/justicia/cejfe  
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Viuen poques regressions, però les que 
en tenen són nacionals (0,2) 

No hi ha regressions (0,0) 

El primer ingrés a la presó es produeix de 
mitjana als 27 anys 

Tenen 24,7 anys en el seu primer ingrés a 
presó 

Tenen 33,4 anys al entrar a complir la 
pena base 

Tenen 28,7 anys al entrat a complir la 
pena base 

Tenen 35,0 anys al sortir de la condemna 
base 

Surten en 30,3 anys al complir la pena 
base 

Fan 4,7 activitats de mitjana d’animació 
sociocultural 

Malgrat fan el mateix nombre d’activitats, 
les estrangeres en fan més d’animació 

sociocultural (8,3) 
Surten en més proporció en llibertat 
definitiva  

Hi ha més sortides per altres conceptes i 
major proporció de trencaments 

No hem trobat diferències en el tipus de delicte que cometen les dones 

nacionals de les estrangeres, ni en la violència que utilitzen. 
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6. Estrangers i presó 

Com en el capítol dedicat a la dona, també en els nostres informes treballem un 

espai específic a tractar la perspectiva d’estrangeria.  

Els estrangers a presó augmenten ostensiblement durant els darrers anys. En 

el primer estudi sobre reincidència penitenciària, centrat en la població 

excarcerada de l’any 1987, ni tant sols formaven part de l’estudi; en el segon 

estudi de la població excarcerada de l’any 1997 la població estrangera 

suposava el 18,3% del total de la població penitenciària; i en l’estudi actual, que 

estudia la població excarcerada l’any 2002 i la segueix fins a finals de 2007, el 

percentatge d’estrangers era ja del 31,4%; durant l’any 2008 les dades que 

disposem46 ens diuen que ja s’ha arribat al 40% d’estrangers respecte de la 

població encarcerada. 

A més de ser un fenomen a l’alça, també cal estudiar-lo específicament perquè 

és un fenomen prou desconegut encara i que aporta molts tòpics i falses 

creences respecte a la realitat de l’estranger infractor. 

Per tant, es igualment vàlid el mateix objectiu del capítol anterior referit a la 

dona i en aquest cas referit als estrangers, de donar a conèixer i fer paleses les 

peculiaritats i diferències que es poden tenir en compte respecte els estrangers 

empresonats i segons les àrees geogràfiques de procedència. 

 

6.1. El perfil de la població estrangera 

6.1.1. Descripció del grup d’estrangers de la mostr a 

La mostra d’estrangers excarcerats l’any 2002, són 441 subjectes que suposen 

el 31,4% del total. 

                                            

46 Informació Estadística Bàsica núm.8  pàg.22. Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia 
Juvenil. Departament de Justícia 
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Taula 54. Variables descriptives individuals dels e strangers 

Variable Categorització n % vàlid 
Home 422 95,7 Gènere 
Dona 19 4,3 
Unió Europea 62 14,1 
Resta Europa 46 10,4 
Magrib 203 46,0 
Resta d’Àfrica 41 9,3 
Centre i Sud Amèrica 60 13,6 
Àsia 28 6,3 

Àrea geogràfica de 
procedència 

Resta del món 1 0,2 
Comarques de Barcelona 316 77,6 
Comarques de Girona 24 5,9 
Comarques de Lleida 1 0,2 
Comarques de Tarragona 8 2,0 
Resta d’Espanya 15 3,7 
Fora d’Espanya 13 3,2 

Lloc de residència 
declarat per les 
internes 

Sense domicili 30 7,4 
No l’entén 14 4,9 
L’entén 99 34,7 
El parla 76 26,7 

Coneixement de 
l’idioma castellà 

L’escriu 96 33,7 
No l’entén 202 73,5 
L’entén 52 18,9 
El parla 14 5,1 

Coneixement de 
l’idioma català 

L’escriu 7 2,5 
Feines manuals i oficis 155 35,1 
Transports i serveis 110 24,9 
Altres 53 12,0 
Sense ofici 120 27,2 

Professió declarada 
per les internes  

Pensionista 3 0,7 
1r o 2n primària 53 20,3 
3r o 4t primària 64 24,5 
5è o 6è primària 63 24,1 
ESO/ equivalent 72 27,6 
Batxillerat/equivalent 2 0,8 
Universitat/equivalent 6 2,3 

Estudis 

Formació no reglada/ altres 1 0,4 
No en té 272 62,1 
1 o 2 fills 132 30,1 Nombre de fills 
3 o més 34 7,8 

Mitjana de fills 
 

X= 0,76 Desviació típica: 1,35 

 

Taula 55.Variables referides al perfil penal 

Variable Categorització n % vàlid 
No 228 51,7 Ingressos previs a 

la presó Sí 213 48,3 
1 ingrés anterior 61 28,6 
De 2 a 5 ingressos anteriors 86 40,4 

Nombre 
d’ingressos per 
intervals Més de 5 ingressos anterior 66 31,0 
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Variable Categorització n %vàlid 
Contra les persones 27 6,1 
Contra la llibertat sexual 7 1,6 
Contra la propietat 241 54,6 
Drogues 116 26,3 

Delicte principal de 
la pena base 

Altres delictes 50 11,3 
Delicte violent 36 8,2 Tipus de delicte 

segons la violència Delicte no violent 405 91,8 
 
Edat quan el primer ingrés en presó 

X= 26,6 Desviació típica: 6,4 

 
Nombre d’ingressos en presó previs 

X= 5,0 Desviació típica: 5,4 

 
Edat quan el delicte de la pena base X= 30,6 Desviació típica: 8,3 

 
Edat quan l’ingrés de la pena base X= 30,6 Desviació típica: 8,3 

 
Edat al sortir de la pena base  X=32,1 Desviació típica: 8,8 

 
Temps total pena base (dies) X=786,5 Desviació típica:1.166,3 

 
Temps total pena base (mesos) X=26,2 Desviació típica: 38,9 

 

Taula 56. Variables penitenciàries 

Variable Categorització n % vàlid 
No 436 98,9 Ha sortit en llibertat 

provisional? Sí 5 1,1 
No 262 59,4 
Sí, un 92 20,9 
Sí, dos 41 9,3 

Ha passat per 
altres CP per 
complir la pena 
base? Sí, tres o més 46 10,4 

No ha estat classificat 200 45,4 
Ha rebut 1 classificació 143 32,4 
Ha rebut  2 classificacions 62 14,1 

Classificacions que 
ha rebut durant el 
compliment de la 
pena base Ha rebut 3 o més classificacions 36 8,2 

Entre 1 i 4 ubicacions 249 56,5 
Entre 5 i 9 ubicacions 96 21,8 
Entre 10 i 20 ubicacions 73 16,6 

Ubicacions que ha 
tingut en el 
compliment de la 
pena base  Més de 20 ubicacions 23 5,2 

No 403 91,4 Ha viscut regressions 
de grau? Sí 38 8,6 

No 164 37,2 Fa activitats durant 
la pena base? Sí 277 62,8 

No 260 59,0 Ha gaudit de 
permisos ordinaris? Sí 181 41,0 

No 368 83,4 Ha gaudit de permisos 
extraordinaris? Sí 73 16,6 
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No 375 85,0 Ha fet sortides 
programades? Sí 66 15,0 

No 369 83,7 
Sí, en els permisos ordinaris 71 16,1 
Sí, en els extraordinaris 1 0,2 
Sí, en les sortides programades 0 0,0 

Consten incidents 
durant els 
permisos? 

Sí, en varis o en tots 0 0,0 
Llibertat definitiva 267 60,5 

Art.205 RP    10 2,3 
Art.192 RP    37 8,4 
Art.196.1 RP      0 0,0 

Llibertat condicional 

Art.196.2 RP      0 0,0 
Suspensió execució pena 19 4,3 
Llibertat per indult 0 0,0 
Extradició 6 1,4 
Expulsió del territori nacional 10 2,3 
Compliment pena en el país d’origen 2 0,5 

Tipus 
d’excarceració 

Extinció altres conceptes 23 5,2 
No retorn permís ordinari 56 12,7 
No retorn permís extraordinari 1 0,2 
No retorn cap de setmana 8 1,8 
Evasió sortida programada 0 0,0 
Evasió del centre 0 0,0 
Evasió sortida laboral 2 0,5 
Evasió de centre depenent 0 0,0 

Trencament de 
condemna 

Evasió custòdia policial 0 0,0 
Nombre de classificacions  X= 0,9 Desviació típica: 1,2 
Nombre d’ubicacions diferents X= 6,7 Desviació típica: 7,8 
Nombre de regressions X= 0,1 Desviació típica:0,3 
Nombre total d’incidents  X= 0,5 Desviació típica: 1,3 
Nombre total de faltes X= 1,5 Desviació típica: 4,6 
Nombre total de sancions X= 1,1 Desviació típica: 3,6 
Nombre total d’activitats  X= 18,9 Desviació típica: 17,9 

 

6.1.2.Les diferències segons les àrees geogràfiques  de procedència 

Del total d’estrangers que composen la mostra objecte d’estudi, 62 subjectes 

són de la Unió Europea (4,4%); 46 són de la resta d’Europa (3,3%), 203 són del 

Magrib (14,5%), 41 són de la resta d’Àfrica (2,9%), 60 són de Centre i Sud 

Amèrica (4,3%) i 28 són d’Àsia (2,0%). Hi ha 1 subjecte amb nacionalitat d’USA 

que hem exclòs dels estudis comparatius. 
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Les diferències que podem trobar entre els sis col·lectius es recullen en la taula 

següent. La taula no descriu cadascun dels col·lectius en les seves 

característiques més habituals, sinó que destaca les diferències 

estadísticament significatives respecte als altres grups. 

Si el lector vol veure les xifres que fonamenten aquestes diferències, així com 

les característiques generals de cada col·lectiu, les trobarà a l’annex B a partir 

de la taula 94. 

Taula 57 Diferències observades entre els estranger s segons la seva àrea geogràfica de 
procedència que són estadísticament significatives 

Unió Europea Resta 
d’Europa Magrib Resta d’Àfrica Centre i Sud 

Amèrica Àsia 

 Més dones Més homes  Més dones  

  No tenen fills  
Tenen 3 o més 

fills 
No tenen fills 

ESO o 
equivalent 

Formació no 
reglada 

1r a  4t de 
primària 

 
Universitària o 

equivalent 
 

Primaris en 
l’ingrés penit. 
Els que en 
tenen en tenen 
molts (7,2) 

 

Amb 
antecedents 
penitenciaris 

(5,4) 

 
Primaris en el 

ingrés 
penitenciari 

Els que en 
tenen, en 

tenen molts 
(7,2) 

Edat 1r ingrés: 
26,5 anys 

Edat 1r ingrés: 
27,1 anys 

Edat 1r ingrés: 
25,3 anys 

Edat 1r ingrés: 
29,3 anys 

Edat 1r ingrés: 
30,9 anys 

Edat 1r ingrés: 
25,8 anys 

C.llib. sexual 
Altres delictes 

C. propietat C.propietat Drogues Drogues  

Temps de 
condemna: 
29,4 mesos 

Temps de 
condemna: 
3,1 mesos 

Temps de 
condemna: 
20,7 mesos 

Temps de 
condemna: 
44,1 mesos 

Temps de 
condemna: 
52,5 mesos 

Temps de 
condemna: 
12,7 mesos 

 No p.ordinaris  Sí p.ordinaris Sí p.ordinaris No p.ordinaris 
 No p.extraord.  Sí p.extraord. Sí p.extraord.  
 No sorti.progr.  Sí sorti.progr. Sí sorti.progr  

 
Fan menys 

activitats (6,4) 
  

Fan més 
activitats (28,4) 

 

 
Menys 

incidents (0,1) 
Més incidents: 

(0,7) 
 

Més incidents 
(0,8) 

 

Excarceració per: 
altr. conceptes 
Trencament 

Excarceració 
per: 

Llib. definitiva 

Excarceració 
per: 

Llib. definitiva 

Excarceració 
per: 

Ll. condicional 

Excarceració 
per: 

Ll. condicional 
Trencament 

Excarceració 
per: 

Llib. Definitiva 

Edat al sortir: 
34,6 anys 

Edat al sortir: 
27,9 anys 

Edat al sortir: 
30,9 anys 

Edat al sortir: 
36,2 anys 

Edat al sortir: 
35,2 anys 

Edat al sortir: 
29,5 anys 

Delicte reincid: 
C.propietat 

  
Delicte reincid: 

Drogues 
  

Edat reincid.: 
33,2 anys 

Edat reincid.: 
27,9 anys 

Edat reincid.: 
30,9 anys 

Edat reincid.: 
36,2 anys 

Edat reincid.: 
35,2 anys 

Edat reincid.: 
29,5 anys 

 

• Els llatinoamericans i els subsaharians són els que reben les condemnes 

més llargues, relacionades amb el tràfic de drogues. Solen entrar més grans 

a presó i solen ser més sovint primaris en l’ingrés penitenciari a Catalunya. 
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A la vegada, el fet que tinguin major condemna pot explicar que siguin els 

col·lectius que durant l’estada a presó fan més sovint activitats i surten en 

llibertat condicional més freqüentment que els altres col·lectius d’estrangers. 

Són dos col·lectius amb una taxa de reincidència més baixa que la mitjana. 

• En el col·lectiu d’estrangers provinents de la resta d’Europa és on s’agrupen 

més les petites condemnes relacionades amb delictes contra la propietat, i 

on més dones hi trobem (amb més proporció de gitanes romaneses i altres 

grups de l’Europa de l’Est) . En conjunt és on s’agrupen més les faltes i on 

la reincidència és alta i més ràpida, probablement vinculada al tipus de 

delicte que es comet. 

• Els magribins presenten, pel que fa a les variables penals, les mateixes 

característiques que el col·lectiu de la resta d’Europa. A nivell de perfil 

personal són comparativament els més joves en entrar en contacte amb la 

presó, tenen bastants antecedents penitenciaris, hi ha més homes que en 

els altres grups i amb menys responsabilitats familiars. Són dels més 

reincidents. 

• Els europeus comunitaris presenten dos grups ben diferenciats quant als 

antecedents penitenciaris: per un costat trobem un grup de primaris, però hi 

ha un altre grup amb molts antecedents penitenciaris dins de Catalunya. 

• Finalment els asiàtics tenen condemnes molt curtes, són molt joves a 

l’entrar per primer cop a presó, ho són també al sortir i amb un alt índex de 

reincidència, tot i que representen un grup encara poc nombrós en el 

conjunt dels estrangers. 

 

6.2. Les diferències entre espanyols i estrangers e n l’estudi 

actual 

Tot seguit només mostrem aquelles variables respecte a les quals es troben 

diferències estadísticament significatives en funció de la nacionalitat, i a l’annex 

B es recullen les xifres que les expliquen. 
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Taula 58. Diferències observades entre espanyols i estrangers 

VARIABLES Espanyols Estrangers 
 
Trobem un % significativament 
més alt d’espanyols a les 
presons: 
CP Obert BCN, CP Obert Wad-
Ras, CP Quatre Camins, CP 
Tarragona i CP Dones 

 
Els estrangers estan 

significativament més presents 
a les presons:  

CP Ponent, CP Joves,  
CP Figueres; CP Homes BCN 

Presó de 
referència 

En els centres penitenciaris CP Brians 1, CP Girona i CO Obert 
Lleida no es troben diferències significatives entre els dos grups. 
 

Gènere 
En el grup d’interns espanyols de la mostra les dones es troben 
sobre representades, i el homes ho estan en el grup d’estrangers. 

 

Nombre de fills 

El % d’espanyols és superior al 
d’estrangers en les categories 
corresponents a tenir càrregues 
familiars 
 

Els estrangers és més freqüent 
que no tinguin càrregues 

familiars que els espanyols. 

 
En les categories corresponents 
als nivells 5/6è EGB o ESO, 
trobem significativament més 
espanyols que estrangers. 

 
Trobem un % significativament 

superior d’estrangers sense 
estudis que d’espanyols. Nivell d’estudis 

 
Per a la resta de categories d’aquesta variable (primeres etapes 
instrumentals, batxillerat, universitat, etc.) no es troben diferències 
significatives en relació amb la nacionalitat. 

Antecedents 
penitenciaris 

El % d’espanyols amb 
antecedents penitenciaris és 
superior al d’estrangers. 

 
Hi ha més proporció 

d’estrangers sense antecedents 
penitenciaris coneguts (els que 

en tenen, però, en tenen molts). 
En les categories de delictes 
”contra les persones” i “contra la 
propietat” els espanyols es 
troben sobre representats. 

Els estrangers es troben en 
més proporció que els 

espanyols en la categoria dels 
delictes de drogues. Delicte principal 

condemna base  
Per a la resta de categories d’aquesta variable (delictes contra la 
llibertat sexual i altres delictes) no hi ha diferències significatives 
en funció de la nacionalitat. 

Delicte violent 

 
És superior el % d’espanyols 
que cometen delictes violents 
que el d’estrangers. 

 
Hi ha major % d’estrangers que 

d’espanyols que cometen 
delictes no violents. 

Canvis de CP 

En les categories d’haver estat 
“en 1 CP”, “en 2 CP” i “en 3 o 
més”, en totes elles trobem un 
% superior d’espanyols que 
d’estrangers. 

 
Trobem un percentatge superior 
d’estrangers en el grup dels que 

no han estat en altres centres 
penitenciaris. 
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Nombre de 
classificacions 

 
En totes les categories que 
agrupen classificacions trobem 
un % superior d’espanyols que 
d’estrangers. 
 

 
Trobem un percentatge superior 
d’estrangers en el grup dels que 

no han estat classificats. 

En la franja dels qui tenen més 
de 20 ubicacions trobem un % 
significativament superior 
d’espanyols. 
 

En la franja dels qui tenen de 1 
a 4 ubicacions trobem un % 

significativament superior 
d’estrangers. 

Nombre 
d’ubicacions a 
presó Per a la resta de categories d’aquesta variable (entre 5 i 9 

ubicacions i entre 10 i 20) no hi ha diferències significatives en 
funció de la nacionalitat. 
 

Regressions 
Proporcionalment, trobem més espanyols que protagonitzen 
regressions i més estrangers que no en protagonitzen. 
 

Permisos 

 
Un percentatge significativament superior d’espanyols accedeixen 
a permisos ordinaris, extraordinaris i sortides programades. 
 

Incidents, faltes 
i sancions 

Tenen més incidents(1,6), faltes 
(3,4) i sancions(2,7) de mitjana 
que els estrangers 

Tenen més incidents(0,5), faltes 
(1,5) i sancions(1,1) de mitjana 

que els estrangers 

Un % superior d’espanyols surt 
de presó en llibertat condicional. 

 
Els estrangers es troben sobre-
representats en les categories 
“sortida per altres conceptes” i 
“no retorns/evasions” 

Tipus de sortida 
de presó 
 

Quant a la categoria “sortir en llibertat definitiva” no hi ha 
diferències significatives entre espanyols i estrangers. 

Temps de 
condemna 
complerta a 
presó 

Mitjana: 36,7 mesos Mitjana: 26,2 mesos  

Edat 

Més grans a l’entrar a presó 
pena base: Mitjana: 33,06 anys 
Més grans al cometre el delicte: 
mitjana: 33,01 anys 
Més grans al sortir de presó: 
mitjana: 35,5 anys 

Més joves a l’entrar a presó 
pena base: 

mitjana: 30, 05 anys 
Més joves al cometre el delicte: 

mitjana: 30,05 anys 
Més joves al sortir de presó: 

mitjana: 32,10 any 

Tot seguit comentem algunes d’aquestes diferències. 

Respecte als antecedents penitenciaris cal assenyalar que respecte a la 

població estrangera desconeixem en la majoria de casos eventuals 
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antecedents penitenciaris en el seu país d’origen o en d’altres països ja que els 

que en tenen a Espanya, presenten molts ingressos penitenciaris anteriors. 

Respecte a l’adaptació al món carcerari, els nacionals tenen pitjor adaptació, i 

presenten en totes les variables associades pitjors resultats: més pas per 

centres penitenciaris diferents, més ubicacions en galeries diferents, més 

regressions, i més incidents, faltes i sancions.  

Per contra, els espanyols són els que gaudeixen de més permisos de tot tipus. 

Segurament té a veure amb el major suport de la xarxa social a l’exterior que 

tenen els nacionals respecte als estrangers.  

Els estrangers són més joves en totes les variables relacionades amb l’edat. 

Si comparem aquestes dades amb les de l’estudi publicat al 2005, trobem 

algunes diferències: 

• Llavors, els estrangers amb antecedents penitenciaris representaven el 

68,3%, mentre que en l’estudi actual el percentatge baixa al 48,3%. Hi ha 

més estrangers a les presons que són primaris en el seu pas per centres 

penitenciaris de Catalunya (amb totes les reserves que aquestes dades ens 

fan tenir, com ja hem comentat uns paràgrafs enrere).  

• En l’estudi actual, els estrangers són més joves a l’ingressar per primer cop 

a presó. En l’estudi anterior la mitjana d’edat quan primer ingrés a presó 

dels estrangers era 28,7 anys. Ara és de 26,6 anys: ingressen 2 anys més 

joves. No obstant, l’edat a la sortida de la pena base és pràcticament la 

mateixa (32,6 anys en l’estudi de 2005, 32,1 anys en l’estudi de 2008). 

• Pel que fa al temps de condemna, en l’estudi de 2005 era de 1.338 dies de 

promig pels estrangers. En l’estudi actual aquesta mitjana ha baixat als 787 

dies, 1 any i mig menys de mitjana.  

• La forma de sortir de la presó també ha variat molt significativament 

respecte l’estudi anterior. Si en l’estudi de 2005 sortia un 23,0% dels 

estrangers en llibertat condicional, ara en l’estudi de 2008 només ho fa 

l’11,2%. 
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6.3. Les diferències pel que fa a la població estra ngera entre 

aquest estudi i l’anterior (excarcerats els anys 19 97 i 2002) 

Observant les variables penals, trobem algunes diferències que estan 

reflectides en la següent taula. 

Taula 59. Relació entre estranger i delicte. Compar ativa estudi anterior 

Excarcerats any 2002 
Taxa 2008 

Excarcerats any 1997 
Taxa 2002 Tipus de delicte 

Estrangers  Nacionals Estrangers  Nacionals 
Contra les persones 6,1% 10,6% 3,6% 7,9% 

Contra la llibertat sexual 1,6% 1,9% 4,5% 2,5% 

Contra la propietat 54,6% 60,7% 36,9% 57,2% 

Drogues 26,3% 12,6% 45,5% 17,8% 

Altres delictes 11,3% 14,2%  9,5% 14,6% 

     

Delictes violents 8,2% 20,4% 4,5% 14,7% 

Ha canviat la tipologia de delicte que comet ara l’estranger. Abans estava molt 

més relacionat amb delictes contra la salut pública (drogues). Ara, el decrement 

en aquest tipus de delicte ha repercutit, en percentatge, en els delictes contra la 

propietat. La meitat dels delictes que cometen els estrangers tenen a veure 

amb delictes contra la propietat. 

Malgrat els estrangers han doblat el percentatge de delictes violents, es 

mantenen per sota de la meitat dels que cometen els nacionals. S’ha 

incrementat el percentatge de delictes contra les persones que cometen els 

estrangers, però ha disminuït el percentatge de delictes contra la llibertat 

sexual. 

Respecte a les variables penitenciàries, si mirem els incidents i les faltes que 

han protagonitzat dins dels centres penitenciaris veurem que els estrangers 

també han augmentat la mitjana. La taula 59 ho recull. 
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Taula 60. Relació entre estrangers i incidents i fa ltes dins de la presó. Comparativa 
estudi anterior 

Excarcerats any 2002 
Taxa 2008 

Excarcerats any 1997 
Taxa 2002  

Estrangers Nacionals Estrangers Nacionals 
Incidents (mitjana) 0,5 1,6 0,4 0,5 

Faltes (mitjana) 1,5 3,4 0,1 0,2 

Les altres diferències entre els dos estudis pel qu e fa al perfil de 

l’estranger són: 

• El percentatge d’estrangers encarcerats s’ha doblat. Ha passat de ser el 

18,3% a ser el 31,4%. 

• Si ho mirem per àrees geogràfiques s’observa que les poblacions 

penitenciàries que més han crescut, són, per aquest ordre: la magribina (del 

8,4% al 14,5% del total); la de la resta d’Europa (del 0,1% al 3,3%); la del 

Centre i Sud Amèrica (del 2,0% al 4,3%) i la asiàtica (del 0,7% al 2,0%).  

• Respecte a l’edat, com passa amb els nacionals, disminueix l’edat en el 

moment del primer ingrés a presó (abans era de 28,7 anys i ara és de 26,6 

anys) i disminueix lleugerament en el moment de sortir de la causa base 

(abans 32,6 anys i ara 32,1 anys). Aquí si que és diferent respecte dels 

nacionals, que ara són més grans al sortir. 

Les diferències que es mantenen amb els nacionals e n ambdós estudis: 

• Trobem més homes entre els estrangers. 

• Trobem més persones que tenen menys fills o que no en tenen. 

• Els que no tenen estudis, s’agrupen més al voltant dels estrangers. 

• Hi ha més primaris en ingressos penitenciaris que en el cas dels nacionals, 

pot ser perquè han arribat fa poc a Catalunya. Els que tenen ingressos 

anteriors a la presó de la pena base, en tenen molts (5,0 ingressos anteriors 

de mitjana, front els 3,1 que tenen els nacionals). 
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• Entre els que cometen delictes contra la salut pública (drogues) trobarem 

major percentatge entre els estrangers, tot i com vist, el seu percentatge ha 

disminuït respecte l’estudi anterior.  

• Hi ha més proporció de delictes no violents entre aquest col·lectiu, tot i 

haver augmentat respecte l’estudi anterior. 

• Comparativament amb els nacionals, han passat per pocs centres 

penitenciaris per complir la pena base i tenen menys classificacions o no 

arriben a estar classificats. Presenten poques ubicacions dins del centre 

penitenciari i no han tingut regressions. Tampoc han gaudit de permisos ni 

ordinaris ni extraordinaris, ni han participat en sortides programades. 

• Major proporció d’estrangers que de nacionals ingressen a presó per 

complir penes més curtes (26,2 mesos de mitjana front els 36,7 mesos dels 

nacionals) 

• Tenen una major reincidència penitenciaria, fàcilment explicable perquè 

acumulen més variables de risc de les que es presenten en la reincidència. 

 

6.4. Reincidència i nacionalitat 

6.4.1 La reincidència dels estrangers en l’estudi a ctual. Comparativa amb 

els nacionals 

Taula 61. Reingrés a presó i nacionalitat 

Nacionalitat  
Nacional Estranger Total 

Reincidència per 
reingrés a presó 

n % n % n % 
Reincidents 368 38,4 196 44,4 564 40,3 
No reincidents 594 61,6 245 55,6 838 59,7 
Total 962 100,0 441 100,0 1.403 100,0 

Valor Sig.  
0,058 0,031 
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Els estrangers són una mica més reincidents que els nacionals, molt 

probablement per les circumstàncies desfavorables que els acompanyen. 

També reincideixen molt abans que els nacionals. 

Gràfic 31. Nombre de dies que triguen a reincidir i  nombre de reincidències 
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Gràfic 32. Distribució acumulada de les persones re incidents segons el temps que 
triguen a tornar a presó per una nova causa 
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Si ens fixem ara dins dels estrangers per diferents àrees geogràfiques, també 

trobarem diferències significatives 
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Taula 62. Reingrés a presó i àrea geogràfica dels e strangers 

Àrea geogràfica dels estrangers 

UE Resta 
Europa Magrib Resta 

d’Àfrica 
C. i Sud 
Amèrica Àsia 

Reincidència 
per reingrés a 
presó 

n % n % n % n % n % n % 
Reincidents 22 35,5 26 56,5 108 53,2 13 31,7 11 18,3 16 57,1 
No reincidents 40 64,5 20 43,5 95 46,8 28 68,3 49 81,7 12 42,9 

Total 62 100,0 46 100,0 203 100,0 41 100,0 60 100,0 28 100,0 
Valor Sig.  
0,166 0,000 

Les diferències entre àrees geogràfiques són significatives. Els originaris de la 

resta d’Europa, els magribins i els asiàtics, són més reincidents, mentre que els 

provinents de Centre i Sud Amèrica ho són molt menys. 

Gràfic 33. Nombre de dies que triguen a reincidir i  nombre de reincidències 
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6.4.2. Els canvis en la taxa de reincidència. Compa ració amb l’estudi 

anterior 

La taxa de reincidència de l’estranger ha augmentat respecte a l’estudi anterior 

en la mateixa proporció que ho ha fet la taxa del nacional i per tant també 

respecte la taxa general, és a dir dos punts i mig.  Si en l’estudi de 2005 els 

estrangers reincidents presentaven una taxa del 41,9%, ara la taxa és del 

44,4%. En aquest sentit, el comportament del col·lectiu dels estrangers no ha 

estat diferent del que han fet els autòctons. 
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Els estrangers també reincideixen molt abans que en l’estudi anterior. En 

l’estudi de l’any 2005 trigaven 425,7 dies, ara triguen 263,9 dies. El nombre de 

reincidències també ha augmentat, ja que abans era de 3,9 i ara ha pujat als 

5,0 reingressos penitenciaris en el període d’estudi. 

Els espanyols reincidents també triguen menys que en l’estudi anterior a tornar 

a presó: ara 450,7 dies; abans 500,1 dies. I respecte al nombre de 

reincidències abans eren 2,4 i ara són 3,2 reingressos penitenciaris en el 

període d’estudi. 

Si ho mirem per àrees geogràfiques veurem les següents diferències en els 

canvis respecte la taxa de reincidència: 

• Els ciutadans de la Unió Europea han augmentat de manera molt notable el 

seu pes, tant en població ingressada a la presó, com en percentatge de 

reincidència i en nombre de reincidències. Si en l’estudi de 2005 la taxa de 

reincidència era del 23,7%, ara ha augmentat fins el 35,5%. La mitjana de 

reincidències penitenciaries d’aquest col·lectiu és ara molt alta: 9,5 

reingressos a presó, front els 2,4 reingressos que tenien en l’estudi 

anterior..La resta d’Europa, que en l’estudi anterior anomenàvem Europa de 

l’Est, no tenia en aquell estudi representants en la mostra. Ara, n’hi ha 46 

subjectes, que suposen el 3,3% del total de la mostra i el 10,4% del conjunt 

d’estrangers. La seva reincidència és alta: el 56,5%. També ho és el 

nombre de reingressos a presó per causes posteriors que trobem 

enregistrades: 5,9 reingressos. Aquests últims també són el col·lectiu que 

reincideixen més aviat després de ser excarcerats (de mitjana al cap de 

167,4 dies), mentre que els de la Unió Europea triguen més, 288,1 dies de 

mitjana en reincidir. Són el conjunt dels europeus, de llarg, el col·lectiu més 

negatiu en els resultats obtinguts sobre l’estudi de la taxa de reincidència. 

• Els magribins han mantingut el seu pes respecte l’estudi anterior, on la seva 

taxa de reincidència era del 50,8% front el 53,2% d’ara. Si considerem la 

puja de 2,5 punts en la taxa que hem comentat a nivell general, podem dir 

que la població magribina manté el seu comportament reincident en aquests 

anys. No obstant, després dels europeus de fora de la Unió i dels asiàtics, 
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són els més reincidents i mantenen aquest mateix ordre en el nombre de 

reingressos penitenciaris: 4,4 reingressos de mitjana. Els magribins trigaven 

en l’estudi anterior 360,3 dies a reincidir i ara 288,8 dies. El nombre de 

reingressos és, com hem dit, de 4,4 front els 4,8 de l’estudi anterior.  

• Les persones provinents de la resta d’Àfrica presenten un comportament 

desigual. Si bé la taxa està per sota de la mitjana (31,7%) i és més baixa 

que en l’estudi anterior (38,2%), ara triguen menys temps que en l’estudi 

anterior a reincidir (270,3 dies ara front els 457,9 dies d’abans). El nombre 

de reincidències en canvi és similar (2,2 reingressos de mitjana ara front els 

2,5 d’abans). La enorme dispersió que presenten els resultats entre aquest 

col·lectiu ens fa concloure que hi ha altres variables segurament més 

relacionades amb la capacitat d’inserció social diferenciada dins del mateix 

col·lectiu, que fan que uns se’n surtin amb més èxit que altres. També pot 

haver-hi una segona hipòtesi que ho expliqui i tingui a veure que hem ficat 

dins d’un mateix grup la resta un continent, l’Africà, que pot presentar més 

d’una realitat diferenciada.  

• El col·lectiu llatinoamericà és el que presenta millor pronòstic. Ha passat 

d’un 45,2% de taxa de reincidència en l’estudi anterior a un 18,3% en 

l’actual. Aquestes xifres cal llegir-les en prudència, atès que si la persona 

excarcerada ha marxat de Catalunya, no ens és possible determinar que no 

hagi reincidit en un altre lloc. Si ens fixem en els que han reincidit, veiem 

com també són els que més triguen a reincidir (318,2 dies) i dels que menys 

reincidències cometen (2,6 reingressos de mitjana front l’1,9 d’abans).  

• Finalment parlem de la taxa de reincidència del col·lectiu asiàtic, tot i ser el 

menys nombrós i representatiu (en el nostre estudi, 28 persones), presenta 

un alt percentatge de reincidència: 57,1%, és a dir, 16 de les 28 persones 

són reincidents. També presenten un alt nombre de reincidències: 5,8 

reingressos penitenciaris de mitjana (4,8 en l’estudi anterior). I també són 

dels més ràpids en tornar a reingressar a presó, només 177 dies de mitjana 

(trigaven en l’estudi anterior 409,2 dies). Caldrà estar atent a la seva 

evolució, ja que en l’estudi anterior la seva presència era testimonial i en 

canvi ara sembla que cada cop hi ha més nombre, també en la població 
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ordinària. Són el col·lectiu més desconegut quan a coneixement de les 

seves característiques i més dispers, quan a la diversitat cultural que 

engloben i la especificitat de la seva casuística (xinesos, pakistanesos, 

iraquians, palestins, libanesos, etc.). 

En totes les àrees geogràfiques, a part de l’augment de subjectes, trobem una 

disminució en el temps que es triga a reincidir i un augment del nombre de 

reincidències o reingressos a presó. 
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7. Conclusions 

7.1. Síntesi de resultats 

7.1.1. Respecte a la població penitenciaria 

 7.1.1.1. Perfil general 

El 8% són dones. 

El 31,4% són estrangers. Provenen del Magrib, el 14,5% sent el col·lectiu més 

nombrós per àrea geogràfica. 

El 41,8% tenen estudis d’ESO o equivalents. 

El 60,1% tenen antecedents penitenciaris. El promig és de 3,6 ingressos previs. 

L’edat del primer ingrés a presó és de 26,9 anys. L’edat en el moment d’entrar 

a complir la pena base és de 32,3 anys. 

El 58,9% cometen com a delicte principal de la pena base delictes contra la 

propietat. El 9,2% contra les persones, i un 1,8% contra la llibertat sexual. 

El 83,5% dels delictes no són violents. 

El temps total de condemna de mitjana es situa en 1.003,6 dies (33,5 mesos o 

2,8 anys). El 63,3% dels condemnats han complert com a màxim aquest temps 

de condemna. 

Només el 2,4% han sortit en llibertat provisional. 

El 47,5% han passat només per un centre penitenciari per complir la totalitat de 

la condemna, inclòs el temps com a preventiu. 

Un 29% dels interns de la mostra no han estat classificats durant la seva 

condemna, de forma que el temps passat com a preventius ja els ha servit per 

complir la pena. 

El 80,5% no ha tingut durant el compliment de la condemna cap regressió de 

grau. 

Un 92,7% no ha estat cap vegada en primer grau. 
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¼ part dels interns penitenciaris no fa cap tipus d’activitat durant la condemna 

base, o bé aquesta activitat no s’enregistra en el SIPC. 

Les activitats més fetes durant la condemna base, tant en número de 

participants com en pes de percentatge respecte el total d’activitats, són les 

activitats que s’agrupen entorn els estudis d’educació reglada, els destins, les 

activitats d’operari o auxiliar d’oficina i les d’animació sociocultural. 

El 58,1% ha gaudit de permisos ordinaris i el 33,4% d’extraordinaris. 

El 22,1% han fet sortides programades amb professionals mentre estaven en 

segon grau. 

El 40,0% ha complert la condemna sense gaudir de cap permís ni sortida. 

No consten incidents durant els permisos o sortides en el 84,8% dels casos. 

⅓ part dels interns tenen enregistrats en els seus expedients incidents i/o 

faltes. La mitjana de faltes que fan els que en tenen és de 9. 

¼ part dels interns ha rebut sancions per aquests fets. La mitjana de sancions 

és de 8 per intern sancionat. 

La forma de sortir més habitual de la presó és per llibertat definitiva, el 58,4%. 

L’aplicació de la llibertat condicional ha baixat respecte a estudis anterior i ara 

es situa en un 20,4%. 

L’edat mitjana de sortida de la condemna base és de 34,4 anys. 

 7.1.1.2. Diferències del perfil de la població penitenciària 

respecte a l’estudi anterior, publicat el 2005 

Han augmentat els estrangers encarcerats (del 18,3% han passat a ser el 

31,4%). 

Per àrees geogràfiques de procedència, han augmentat els encarcerats de 

quasi totes les zones: de la resta d’Europa (del 0,1% al 3,3%); del Magrib (del 

8,4% al 14,5%), de Centre i Sud Amèrica (del 2,0% al 4,3%) i d’Àsia (0,7% al 

2,0%). Es mantenen estables els que provenen de països de la Unió Europea i 

de la resta d’Àfrica. 
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Han disminuït els interns amb antecedents penitenciaris (del 81,5% s’ha passat 

al 60,4%). Cal aclarir que pot haver-hi un desconeixement dels antecedents 

dels estrangers que distorsioni aquests resultats. Els que sí que tenen 

antecedents penitenciaris són molt més reincidents i tenen més ingressos 

previs a presó que en l’estudi anterior. 

Augmenten els delictes contra les persones (del 7,1% al 9,2%). També ho fan 

els delictes contra la propietat (del 53,7% al 58,8%) i dins d’aquests, els que 

impliquen intimidació i/o violència, de forma que ambdós augments fan pujar el 

percentatge de delictes violents (del 13,4% al 16,5%), malgrat el descens de 

delictes contra la llibertat sexual. 

Els condemnats han complert penes més curtes (de 1.538 dies de mitjana hem 

passat a 1.004 dies de mitjana). 

La població s’ha rejovenit a l’entrar per primer cop a la presó (de 27,8 anys s’ha 

passat a 26,9 anys) i s’ha fet més gran en finalitzar de la condemna base (de 

33,4 anys s’ha passat a 34,4 anys). 

Dins de la presó han augmentat significativament els incidents (de 0,5 a 1,3) i 

les faltes (de 0,2 a 2,8), si bé observem que el registre d’incidents no és massa 

sistemàtic amb la qual cosa aquestes dades, com les de l’estudi anterior, 

perdrien fiabilitat. 

Ha disminuït l’aplicació de la llibertat condicional (del 23,5% al 20,4%). 

Aquest informe (veure capítol 3) incorpora diferents anàlisis del perfil de la 

població objecte d’estudi, dividint-la en grups creats en funció de diferents 

variables. Així, el lector pot trobar comparacions de perfils entre les persones 

que tenen antecedents i les que no, entre aquelles que han comès un tipus o 

altre de delicte, etc. 
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7.1.2. Respecte a les taxes de reincidència 

 7.1.2.1. Respecte a la taxa general 

El 60% dels excarcerats l’any 2002 no han tornat a entrar a les presons 

catalanes. 

Per contra, 4 de cada 10 subjectes que estaven a la presó l’any 2002 han 

tornat a reingressar per un delicte comés amb posterioritat al moment de 

l’excarcerament. Aquesta taxa (40,3%) és lleugerament superior a l’anterior 

(37,4%). 

Respecte als reincidents podem dir que el 18,4% dels subjectes que han estat 

excarcerats l’any 2002, són els responsables del 81,1% de les reincidències 

penitenciaries complertes. Els 258 individus multireincidents són responsables 

de 1.754 reingressos a presó per reincidències en el decurs d’aquests 5,5 anys 

i mig de seguiment. La mitjana de temps que triguen a reincidir és de 385,8 

dies.  

Entre els que reincideixen dins del primer any es troben més estrangers i 

concretament més magribins i de la resta d’Àfrica que entre els que ho fan al 

llarg dels 4 anys següents.  

El delicte pel qual compleixen condemna els reincidents és un delicte contra la 

propietat de poca envergadura (amb una condemna curta). 

 7.1.2.2. Respecte a les taxes específiques 

La taxa de reincidència per als homes és del 40,7%; per a les dones del 34,8%. 

La taxa de reincidència per als nacionals és del 38,4%; per als estrangers del 

44,4%.  

Els estrangers provinents de Centre i Sud Amèrica presenten una reincidència 

molt baixa (18,3%). 

En canvi, els provinents de la Resta d’Europa (56,5%), Magrib (53,2%) i Àsia 

(57,1%), estan per sobre de la mitjana. 
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Els primaris en el seu ingrés a la presó són menys reincidents (25,9%) que els 

que ja tenien antecedents penitenciaris, que són més reincidents (49,7%). 

Si comparem els grups d’interns segons el delicte principal comès, els que 

cometen delictes contra la propietat (pena base) són els únics que estan per 

sobre de la mitjana general pel que fa a reincidència (50,1%).  No ha hagut cap 

reincident entre els que van complir condemna per un delicte principal contra la 

llibertat sexual.  

La violència o no violència en el delicte principal de la pena base no es 

relaciona amb la posterior reincidència. 

Els que surten en llibertat condicional tenen una taxa de reincidència molt més 

baixa (15,7%) que els que surten en llibertat definitiva (51,3%). L’excarceració 

per llibertat condicional continua sent garant d’una molt baixa reincidència 

penitenciària, probablement perquè incideixi el perfil de persones que hi 

accedeixen. 

Els més joves en ingressar per primer cop a la presó tenen major reincidència 

(56,3%) que els més grans (39,1%).  

Els que surten més joves de la pena base són més reincidents (47,8%) que els 

que surten més grans (30,2%).  

Ser jove en el contacte amb la presó, continua sent una variable de risc i de 

pronòstic negatiu cara a la reincidència. 

7.1.3. El perfil del reincident 

Per primer cop en la sèrie d’estudis que fem sobre les taxes de reincidència, el 

gènere és una variable independent que ja no discrimina entre reincidents i no 

reincidents. En l’apartat següent al parlar de la dona ho tornem a comentar, 

però aquesta és una tendència que fa anys que s’està perfilant. 

Pel que fa a la variable estrangeria, veiem que es converteix en un factor de 

pronòstic negatiu. Dins de la variable s’acumulen tot un seguit de condicions 

negatives (manca de xarxa social, manca de recursos, desconeixement de 
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l’idioma, dels costums, manca de papers, de feina, d’integració, etc.) que la 

converteixen en una variable molt potent per pronosticar noves reincidències.  

Per àrees geogràfiques l’Europa no comunitària (inclòs Romania) són 

juntament amb el Magrib els grups que tenen més risc de ser reincidents. Els 

asiàtics també tenen percentatges en la taxa per sobre de la mitjana, però de 

moment són un grup prou reduït perquè en les anàlisis estadístiques no es 

presentin com un grup de tant risc com els dos esmentats. 

El reincident coneix en la mateixa proporció que el no reincident l’idioma 

castellà. No així el català que és més desconegut pels reincidents.  

De les variables penals, destaquem que es manté com una altra variable molt 

potent per preveure possibles reincidències el fet que la persona hagi estat 

prèviament encarcerada, i quants més cops, més risc. 

Els delictes contra la propietat són els que més reincidents aporten, i la resta ja 

hem vist que es situen entre els no reincidents, destacant la manca de 

reincidència en aquest estudi dels que havien comés delictes sexuals. 

Entrar a presó per complir una condemna curta és relaciona amb la 

reincidència. Reincideixen més els que han complert una pena de presó curta. 

Els reincidents tenien una pena base de 25,5 mesos de mitjana, mentre que els 

no reincidents aquesta mitjana és de 38,7 mesos, 13 mesos més de mitjana.  A 

part de reincidir més els que entren per complir penes curtes de presó, també 

ho fan abans i un petit grup de multireincidents, molts cops. Cal assenyalar, 

però, que en aquests resultats influeix una altra variable que probablement és 

una variable intervinent i és que les penes curtes solen estar associades a la 

comissió de delictes contra la propietat (els que aporten major nombre de 

reincidents). 

De les variables penitenciàries, totes aquelles que impliquin provisionalitat o 

molts canvis dins del centre penitenciari són variables de pronòstic negatiu. 

Així, els preventius que “estan a l’espera” tenen pitjor pronòstic i els trobem 

més vegades entre els reincidents, però també quan hi ha moltes 

classificacions amb daltabaixos, o moltes ubicacions diferents dins de la presó, 
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que suposen dificultats d’adaptació al centre. També es dóna el fet que són les 

persones reincidents les que tenen més percentatge de regressions de grau i 

de primers graus, fruit d’un major nombre d’incidents, faltes i sancions. Són 

dades que es reafirmen amb les que ja havíem donat l’estudi anterior.  

I finalment també es confirma que cada cop resulta més restrictiva l’aplicació de 

la llibertat condicional, que paradoxalment és la variable amb pronòstic més 

positiva quan a pronòstic de no reincidència.  

Respecte a les variables estudiades destaquem, perquè no surten significades, 

a part del gènere, que ja hem comentat, variables com: 

El temps de condemna llarg: passar molt temps a la presó no és una mesura 

dissuasiva per deixar de reincidir. No té influència. Els que han passat 10 o 

més anys de condemna en la pena base presenten una reincidència similar, 

sense diferències estadísticament significatives, respecte a la reincidència 

general.  Per tant, no perquè es tingui les persones més temps tancades a la 

presó s’aconseguirà que quan surtin reincideixin menys. Ho faran igual que la 

mitjana general. 

Els delictes violents tradicionalment s’associaven als no reincidents. En aquest 

estudi ja no hi ha significació estadística. Això vol dir que els delictes contra la 

propietat fets amb intimidació o violència que tenen la categoria de violents han 

augmentat, pel que fa a la reincidència, en un percentatge prou important per 

anular aquest resultat que sí es donava en l’estudi anterior. 

7.1.4. El perfil del multireincident 

El grup de multireincidents són els responsables del 81,1% de les reincidències 

penitenciàries, i el conjunt de 258 subjectes que constitueixen aquesta mostra, 

un 18,4%, acumulen 1.754 reingressos a presó en el interval dels 5,5 anys de 

seguiment del nostre estudi. 

Pel que fa a les característiques diferencials que presenta aquest grup respecte 

a la resta de persones de la mostra (reincidents i no reincidents), trobem que el 

multireincident és més sovint una persona estrangera, de qualsevol àrea 
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geogràfica de fora d’Espanya excepte Centre i Sud Amèrica; en aquest grup, 

una proporció major de casos tenen antecedents penitenciaris i els que han 

estat condemnada per un delicte contra la propietat, sense violència, estan 

significativament més presents; finalment també es diferencien per complir més 

sovint una condemna molt curta, d’1,6 anys de mitjana. Justament per aquest 

fet, majoritàriament el temps de la condemna l’han passat com a preventius i 

surten quasi immediatament al carrer després de ser condemnats, en llibertat 

definitiva.  

El temps que han passat dins de presó han fet força activitats, de tot tipus, i 

sempre més que els no reincidents en: educació reglada, tasques d’operari i 

formació ocupacional. Han fet el mateix nombre d’activitats de tractament que 

la resta de grups (no reincidents i reincidents).  

Malgrat estar-hi poc temps a la presó hi ha més casos que han protagonitzat 

incidents i faltes i han rebut en conseqüència més sancions que la resta. 

Aquest grup també ha rebut més regressions de grau. 

Probablement aquest comportament disruptiu dins de presó motiva que no 

hagin tingut ni permisos ordinaris, ni extraordinaris ni sortides programades 

durant el compliment de la condemna. 

Són, de mitjana, els més joves en totes les edats i períodes controlats: en l’edat 

del primer ingrés a presó, en l’edat del delicte i l’entrada a presó de la pena 

base i a la sortida de la pena base, al cometre la reincidència i al tornar a 

reingressar a presó. 

També són els que triguen menys temps a tornar a reingressar a la presó, 200 

dies de mitjana, i ho fan per condemnes de compliment real molt curtes, 11 

mesos de mitjana. El nombre de reingressos penitenciaris és molt alt, 6,8 de 

mitjana. 
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7.1.5. Respecte als col·lectius específics estudiat s 

 7.1.5.1 Les dones 

En el capítol 5 d’aquest informe el lector pot trobar una descripció detallada de 

les característiques del grup de dones de la mostra objecte d’estudi. En 

aquesta síntesi ens centrarem a destacar les diferències significatives entre el 

grup de dones d’aquest estudi i el grup de l’estudi anterior. 

Pel que fa al perfil general de la dona respecte a l’estudi anterior, destaquem el 

següent: 

• El percentatge de dones estrangeres  s’ha doblat. Ha passat de ser el 

8,5% a ser el 17,0%.Si ho mirem per àrees geogràfiques veurem que les 

dones de la Resta d’Europa i del Centre i Sud Amèrica són les que han 

aportat més subjectes a aquest increment, seguit de lluny del Magrib, que 

amb dones fins ara no tenia representació en les nostres mostres. No hi 

ha, ni en aquesta mostra ni en la anterior, representació de dones 

encarcerades de la resta d’Àfrica ni d’Àsia. 

• Respecte l’edat , són més joves en el moment del primer ingrés a presó 

(abans era de 29,9 anys i ara és de 27,0 anys) i també ho són en el 

moment de sortir de la pena base (abans 35,5 anys i ara 34,2 anys).  

• Quant al perfil penal , el delicte comès a la pena principal es va decantant 

en aquest interval d’anys cap a delictes més violents. Augmenta entre les 

dones el percentatge de delictes contra les persones. També ho fa el dels 

delictes contra la propietat que impliquen l’ús de la intimidació i/o violència 

(2,5% dels delictes violents en l’estudi actual, front el 1,2% dels delictes 

violents de l’estudi anterior).  

• Respecte al perfil penitenciari veiem que han augmentat la mitjana 

d’incidents i de faltes que cometen les dones dins dels centres 

penitenciaris, tot i que aquest augment és general i no les afecta només a 

elles. 



 
143 

Pel que fa a la reincidència comparada segons el gènere: 

• Malgrat els homes presenten un percentatge més alt que les dones de 

reincidència, aquestes diferències no són estadísticament significatives 

(per primer cop en els estudis de reincidència que hem vingut fent). 

• Les dones són més reincidents que abans (34,8% front el 28,5% de 

l’estudi publicat a 2005). Respecte l’estudi anterior ambdós grups, homes i 

dones, han reduït el nombre de dies que trigaven a reincidir (273,4 dies 

front els 511 dies d’abans). El 80% de les dones reincidents reincidirà 

durant el primer any posterior a l’excarceració. 

• En general, comparativament amb l’estudi anterior, el perfil de la dona 

reincident s’ha endurit, respecte a les variables estudiades, tant si ho 

comparem amb els homes com si ho comparem amb les dones. 

• El nombre de reincidències també ha augmentat respecte a l’estudi 

anterior i ja supera en l’actual el dels homes (mitjana 4,3 d’ara front el 2,7 

d’abans) 

 7.1.5.2. Els estrangers 

En el capítol 6 d’aquest informe el lector pot trobar una descripció detallada de 

les característiques del grup d’estrangers de la mostra objecte d’estudi. En 

aquesta síntesi ens centrarem a destacar les diferències significatives entre el 

grup d’estrangers d’aquest estudi i el grup de l’estudi anterior. 

• El percentatge d’estrangers encarcerats s’ha doblat respecte a l’estudi 

anterior. Ha passat del 18,3% al 31,4%. 

• Si ho mirem per àrees geogràfiques s’observa que els grups que més han 

crescut, són, per aquest ordre: els magribins (del 8,4% al 14,5% del total); 

els de la resta d’Europa (del 0,1% al 3,3%); els de Centre i Sud Amèrica 

(del 2,0% al 4,3%) i els asiàtics (del 0,7% al 2,0%).  

• Respecte l’edat, com passa amb els nacionals, disminueix l’edat en el 

moment del primer ingrés a presó (abans era de 28,7 anys i ara és de 26,6 
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anys) i disminueix també, lleugerament, en el moment de sortir de la 

causa base (abans 32,6 anys i ara 32,1 anys).  

• Ha canviat la tipologia de delicte que comet ara l’estranger. En l’estudi 

anterior estava molt més relacionat amb delictes contra la salut pública 

(drogues). Ara, el decrement en aquest tipus de delicte l’ha assumit en 

percentatge els delictes contra la propietat. La meitat dels delictes que 

cometen els estrangers tenen a veure amb els delictes contra la propietat. 

• Malgrat els estrangers han doblat el percentatge de delictes violents, es 

mantenen per sota de la meitat dels que cometen els nacionals. S’ha 

incrementat el percentatge de delictes contra les persones que cometen 

els estrangers, però a disminuït el percentatge de delictes contra la 

llibertat sexual. 

• Respecte a les variables penitenciàries, els estrangers també han 

augmentat la mitjana d’incidents i les faltes comesos. 

Pel que fa a la reincidència comparada segons la nacionalitat: 

• La taxa de reincidència dels estrangers és una mica més alta que la 

general (44,4%). Els estrangers són una mica més reincidents que els 

nacionals, segurament per les circumstàncies desfavorables que els 

acompanyen (manca de permisos de residència i treball, manca de xarxa 

social, dificultats amb els idiomes oficials, etc.). 

• Els estrangers també reincideixen molt abans que els nacionals i molt 

abans que en l’estudi anterior. També han augmentat el nombre de 

reincidències amb reingrés a presó (5,0 de mitjana). 

• La variable estrangeria es converteix en un factor de pronòstic negatiu. 

Dins de la variable s’acumulen tot un seguit de condicions difícils (manca 

de xarxa social, manca de recursos, desconeixement de l’idioma, dels 

costums, manca de papers, de feina, d’integració, etc.) que la 

converteixen en una variable molt potent per pronosticar noves 
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reincidències. De manera que per interactuar amb ella, cal tenir present 

que:  

a) Si augmenten el nombre d’estrangers dins de les presons 

probablement augmentarà la taxa de reincidència. 

b) Per reduir la reincidència caldrà plantejar-se incidir en les 

variables que realment incideixen en la taxa i que de manera tan 

clara es concentren en els estrangers. 

Per àrees geogràfiques hi ha algunes diferències significatives. No tots els 

estrangers tenen un comportament igual en el que respecta a la reincidència 

penitenciària:  

• Els més reincidents són els asiàtics, els de la zona que anomenem “resta 

d’Europa” i els magribins, per aquest ordre. 

• Els ciutadans de la Unió Europea han augmentat de manera molt notable el 

seu pes, tant en població ingressada a la presó, com en percentatge de 

reincidència i en nombre de reincidències (9,4 de mitjana). Si en l’estudi de 

2005 la taxa de reincidència era del 23,7%, ara ha augmentat fins el 35,5% 

(cal fer esment de la incorporació de nous països a la UE, en el període entre 

estudis, que poden haver contribuït a modificar aquestes dades).  

• Els llatinoamericans són els excarcerats amb menys reincidència i els que 

trigaran més temps a reincidir (318,2 dies) i cometran menys reincidències 

(2,6 reingressos de mitjana). Han passat d’un 45,2% de taxa de reincidència 

en l’estudi anterior a un 18,3% en l’actual. Aquestes xifres cal llegir-les en 

prudència, atès que si la persona excarcerada ha marxat de Catalunya, no 

ens és possible determinar que no hagi reincidit en un altre lloc.  

• La resta d’Europa, que en l’estudi anterior anomenàvem Europa de l’Est, no 

tenia en aquell estudi representants en la mostra. Ara, hi ha 46 subjectes, que 

suposen el 3,3% del total de la mostra i el 10,4% del conjunt d’estrangers. La 

seva reincidència és alta: el 56,5%. També ho és el nombre de reingressos a 

presó per causes posteriors que trobem enregistrades: 5,9 reingressos. 
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• Els magribins han mantingut el seu pes respecte l’estudi anterior. La seva 

taxa de reincidència era del 50,8% front el 53,2% de l’estudi actual (augmenta 

en uns 2 punts, que corresponen a l’augment general de la taxa). Després 

dels europeus de fora de la Unió i dels asiàtics, són els més reincidents i 

mantenen aquest mateix ordre en el nombre de reingressos penitenciaris: 4,4 

reingressos de mitjana. 

• Les persones provinents de la resta d’Àfrica presenten un comportament 

desigual. Si bé la taxa està per sota de la mitjana (31,7%) i és més baixa que 

en l’estudi anterior (38,2%), ara triguen menys temps que en l’estudi anterior 

a reincidir (270,3 dies ara front els 457,9 dies d’abans). El nombre de 

reincidències en canvi és similar (2,2 reingressos de mitjana ara front els 2,5 

d’abans).  

• Finalment parlem de la taxa de reincidència del col·lectiu asiàtic, tot i ser el 

menys nombrós i representatiu (en el nostre estudi, 28 persones), presenta 

un alt percentatge de reincidència: 57,1%, és a dir, 16 de les 28 persones són 

reincidents. També presenten un alt nombre de reincidències: 5,8 reingressos 

penitenciaris de mitjana. I també són dels més ràpids en tornar a reingressar 

a presó, només 177 dies de mitjana. 

 

7.2. Comprovació de les hipòtesis inicials 

Hipòtesi 1: La taxa de reincidència penitenciària hauria d’augmentar 

en l’estudi actual, atès que alguns dels factors contextuals que van 

sortir rellevants en la recerca anterior han empitjorat en el decurs 

d’aquests anys 

Es compleix. La taxa de reincidència passa del 37,4% al 40,3%. 
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Pensem que ho explica en part el fet que hagi augmentat el nombre 

d’estrangers47 (del 18,3% al 31,4%). També que hagin guanyat pes els delictes 

contra la propietat (del 53,7% al 58,8%), tradicionalment lligats a una major 

reincidència. Que la mitjana d’edat de la mostra hagi disminuït a l’entrar per 

primer cop a presó (27,8 anys abans i 26,9 anys ara). I finalment que hagi 

perdut pes l’aplicació de la llibertat condicional (del 23,5% al 21,2%), 

tradicionalment lligada a una preparació efectiva de la llibertat definitiva. 

Hipòtesi 2: S’espera trobar taxes de reincidència més baixes entre 

les persones que han seguit programes de tractament dins de les 

presons respecte a les persones que no els han seguit. També 

s’espera trobar taxes inferiors de reincidència entre les que presentin 

millor evolució regimental penitenciària al llarg de la seva condemna, 

front a les persones que hagin tingut més faltes, sancions i situacions 

disciplinàries 

No es compleix la primera part del plantejament de la hipòtesi. 

No trobem cap diferència amb el nombre d’activitats de tractament que fan els 

no reincidents (mitjana de 4,2) i els reincidents (mitjana 5,1). 

Els que han reincidit, han fet més activitats de tractament que no els que no 

han reincidit, la qual cosa pot interpretar-se en el sentit que els resultats dels 

programes de tractament no tenen prou força per incidir en la reincidència. 

En canvi sí que es compleix el segon plantejament: els reincidents i els 

multireincidents protagonitzen més incidents, cometen més faltes i reben més 

sancions que els no reincidents. També tenen més regressions de grau i una 

mitjana més alta de primers graus penitenciaris. 

                                            

47 No és tant la variable estrangeria, la variable rellevant, com el “factor estrangeria”, que 
aglutina tot un seguit de variables de pes que resulten negatives per a una bona reinserció 
social: manca de xarxa social i personal, manca de papers regularitzats per a l’estància i per 
tant possibilitats de treballar i guanyar-se la vida, desconeixement de la llengua i costums de la 
societat receptora, etc. Totes aquestes variables conflueixin en l’estranger i acaben convertint 
la variable estrangeria en un factor. 
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Hipòtesi 3:  S’espera trobar un perfil més conflictiu entre les 

persones que han fet trencaments de condemna respecte d’aquells 

que han complert correctament la pena. 

Es compleix amb matisacions. 

Per un costat, les persones de la mostra que han fet un trencament de 

condemna durant el compliment de la condemna base, si les comparem amb 

les persones que no han trencat la condemna, en major proporció tenen una 

difícil adaptació al món penitenciari que els porta a cometre més incidents i 

faltes i a rebre més sancions, sense que això impliqui en general regressions 

de grau o primer grau penitenciari. 

Però per l’altre les persones de la mostra que han trencat la condemna en el 

compliment de la pena base són en major proporció, que en el cas dels que no 

l’han trencat, estrangeres i amb responsabilitats familiars, que han comés un 

delicte de tràfic de drogues amb una condemna important. Una proporció 

superior de persones d’aquest grup gaudeixen de permisos. 

Hipòtesi 4: S’espera trobar un perfil de reincident penitenciari molt 

similar en aquest estudi al que es va definir en l’anterior. La persona 

reincident és majoritàriament de gènere masculí, ha començat a 

delinquir més jove, ingressa més aviat per primer cop a la presó i 

surt més jove de la causa base; té més antecedents i la seva activitat 

delictiva posterior a la pena base és directament proporcional a la 

seva activitat delictiva prèvia; el delicte més freqüent és un delicte 

contra la propietat amb una condemna curta (inferior als 4 anys) i 

triga menys d’un any i mig a reingressar en un centre penitenciari per 

un delicte nou.  

Es compleix amb una matisació. 

Ja no trobem diferències significatives entre homes i dones, els homes ja no 

són més reincidents: malgrat la taxa masculina és superior, la diferència amb la 

de les dones no és estadísticament significativa i pot atribuir-se a l’atzar. La 

resta de variables es mantenen com a discriminatòries del perfil del reincident. 
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7.3. Conclusions 

Una primera conclusió a comentar és l’augment de la taxa de reincidència. 

La mesura de la reincidència, en qualsevol de les seves versions (policial, 

penal, per autoinculpació, etc.) és una mesura que cal considerar inexacta ja 

que sempre presenta una major o menor xifra negra o xifra desconeguda. En el 

cas de la reincidència penitenciària aquesta xifra pot ser força important 

(reincidents no descoberts, detinguts però no inculpats, jutjats i no condemnats 

per manca de proves, etc.) i més en un estudi com el nostre en què només 

podem controlar el retorn a les presons de Catalunya dels subjectes de la 

mostra objecte d’estudi un cop excarcerats, i desconeixem si hi ha nous 

ingressos en centres penitenciaris de la resta d’Espanya o de l’estranger. 

D’altra banda, la reincidència és un fenomen complex produït per múltiples 

factors. Cal ser molt cautelós, com ja dèiem en la introducció, a atribuir un canvi 

positiu o negatiu de les taxes de reincidència a un únic factor, descuidant 

l’anàlisi dels altres. 

Les taxes de reincidència parlen, de manera global i indiferenciada del moment 

que travessen les polítiques de seguretat; de l’efectivitat del control policíac i de 

les prioritats que s’estableixen en aquest control; del resultat d’aplicar una 

determinada legislació; de les possibilitats reals que té cada subjecte o cada 

mostra de subjectes (per edat, problemàtiques associades, motivacions, etc.) 

de modificar una trajectòria delictiva ja encetada i, finalment, de les polítiques 

socials i de les possibilitats de reinserció que ofereix la societat (treball, 

habitatge, tractament de patologies mentals, abordatge de problemes de 

toxicomanies, integració d’immigrants, etc.).  

Entre aquestes polítiques socials caldria incloure la política penitenciària i el 

seu enfocament dirigit, més o menys efectivament, a la reinserció o a l’evitació 

de la reincidència (control efectiu de factors de risc). 

Els estudis de reincidència que hem dut a terme al CEJFE són estudis parcials, 

que no recullen totes les variables que incideixen en el fenomen. La informació 

que descriuen i analitzen té a veure amb aquelles variables que estan 
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sistematitzades en el SIPC (Sistema Informàtic Penitenciari Català) i que 

relacionen significativament amb la reincidència penitenciària. 

Amb aquesta introducció volem evidenciar els límits que presenta la mesura de 

la reincidència, i la seva consegüent fragilitat com a instrument avaluador de les 

polítiques penitenciàries i, més en concret, dels programes d’intervenció de 

l’àmbit penitenciari. 

Ara bé, el fet de disposar d’una sèrie de recerques48 dutes a terme de la 

mateixa manera i amb els mateixos límits i possibilitats ens permet, si més no, 

constatar alguns canvis que s’estan produint en el temps respecte a les 

variables estudiades i apuntar determinades hipòtesis explicatives que poden 

servir als gestors penitenciaris per intervenir en aquells aspectes al seu abast 

que les recerques ens apunten sistemàticament com aspectes claus per reduir 

la reincidència.  

Com ja hem dit, la taxa de reincidència penitenciària augmenta moderadament 

en aquest estudi respecte a l’anterior. Aquest augment l’atribuïm als següents 

factors (dels estudiats): 

1. Ha augmentat el nombre d’estrangers (variable que 

tradicionalment implica major risc de reincidència per les 

condicions socials associades a l’estrangeria) 

2. Ha augmentat el percentatge de delictes contra la propietat 

(variable normalment molt associada als reincidents) 

3. Ha disminuït l’edat dels delinqüents, tant en el primer ingrés a la 

presó com en el moment de cometre el delicte (“ser jove” és una 

variable associada a un major risc de reincidència)  

4. Continua disminuint la aplicació de la llibertat condicional (sortir en 

llibertat condicional és un bon indicador protector contra la 

reincidència) 

                                            

48 Redondo, Funes i Luque (1993). Justícia penal i reincidència. Barcelona. CEJFE. Col·lecció 
Justícia i Societat núm.9. (excarcerats any 1987, seguits fins el 1991) 
Luque, Ferrer i Capdevila (2005). La reincidència penitenciària a Catalunya. Barcelona CEJFE 
Col·lecció Justícia i Societat núm.25 (excarcerats any 1997, seguits fins el 2001) 
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Una segona conclusió a comentar és la previsió que en el futur continuï 

augmentant aquesta taxa de reincidència. 

Els 3 primers factors que acabem de comentar en el punt anterior són externs, 

no controlables per la institució penitenciària. Caldrà tenir en compte aquests 

factors externs per tal de preveure la seva evolució i l’impacte que poden tenir 

en una futura mesura de la reincidència. En concret, advertim 2 factors que 

molt probablement afectaran en negatiu les futures medicions de la taxa de 

reincidència i que són els següents: 

1) L’augment d’estrangers, és a dir, l’augment de persones amb majors 

dificultats d’inserció social per la manca de recursos, arrelament, etc.: l’any 

2002 quan s’inicia el seguiment dels excarcerats aquell any teníem un 31,4% 

d’estrangers a les presons, l’any 2008 ja arriba al 40% i ha seguit 

augmentant. 

2) La crisi econòmica, sempre associada a un augment de les dificultats del 

mercat de treball i d’obtenció de recursos materials per viure i, indirectament, 

a la delinqüència. L’any 2002 no n’hi havia o se’n parlava molt poc. L’any 

2008 sí, i sembla iniciar un període complicat que es perllongarà per un 

temps encara no determinat. 

Destaquem, també com a factors externs, altres tres factors que, en funció de 

com evolucionin, poden fer pujar de manera moderada o més pronunciada en 

un futur la taxa de reincidència: 

3) L’edat dels infractors: si continua la tendència a que n’hi hagi més de més 

joves, probablement augmentarà la reincidència. 

4) El nombre de persones condemnades per delictes contra la propietat: si 

pugen els delictes d’aquesta tipologia, augmentarà probablement la 

reincidència.  

5) Les respostes penals, penitenciaries i de reinserció que rebin els 

multireincidents. Ara per ara, aquest col·lectiu, que suposa només el 18,4% 

de la mostra, són els responsables del 81,1% de les reincidències recollides 

en aquest estudi. 
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Hi ha d’altres variables relacionades amb la reincidència més pròpies de l’àmbit 

penitenciari, i que en funció com evolucionin, afectaran als resultats de la taxa 

penitenciària. Destaquem les següents: 

6) Les persones que surten en llibertat condicional tenen moltes més 

probabilitats de no reincidir que els que surten en llibertat definitiva.  

Els que ho facin, trigaran a més el doble de temps a reincidir i ho faran 

menys cops que els que surten en llibertat definitiva. En cap altra variable 

es produeix una distància tan gran entre les categories comparades. 

Malgrat, com ja hem dit repetidament, pot ser el bon perfil dels qui arriben a 

la llibertat condicional el que comporti una reincidència substancialment més 

baixa, el cert és que l’aplicació de la llibertat condicional està disminuint any 

rere any sense que res apunti a què els perfils siguin més difícils que en 

estudis anteriors. 

7) S’ha demostrat que el primer any després de la sortida de presó és el 

període més crític on es cometran el major nombre de reincidències i 

reingressos penitenciaris (el 67% dels reincidents ho faran abans d’acabar 

el primer any). En el cas dels multireincidents, aquest període crític es 

redueix als 200 dies després de sortir de presó. Aquest període de latència 

fins a la primera reincidència s’ha reduït significativament en el període 

estudiat. Si la societat és capaç d’habilitar mecanismes i propostes per les 

persones que surten de la presó que minimitzessin l’impacte comptant amb 

la xarxa de suport social podria tenir efectes positius cara a la disminució de 

la taxa de reincidència futura. 

8) La intervenció sobre les variables de desarrelament social associades a 

l’estrangeria des de l’àmbit penitenciari i des de la xarxa de suport social 

contribuiria a la reducció de la taxa de reincidència. La dificultat d’obtenir 

treball i permisos de treball són, però, ara per ara, una barrera greu. 

9) Trobem poca vinculació entre el fet de participar en programes de 

tractament i no reincidir. Caldria fer un estudi més detallat només amb el 
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grup de persones que responen a aquest perfil, per poder aportar 

conclusions més específiques i propostes de millora. 

 

7.4. Propostes de millora 

Per tal de facilitar la incidència sobre variables de l’àmbit penitenciari 

relacionades amb la reincidència, proposem: 

1) Recollir de manera sistemàtica les variables dinàmi ques del risc de 

reincidència dels interns sobre les quals la instit ució penitenciària té 

possibilitats d’incidir . En aquest sentit, la incorporació del Projecte de 

RISCANVI que ha iniciat la Direcció General de Recursos i Règim Penitenciari 

ajudarà de manera notable a aquest objectiu. 

2) Gestionar el risc: vincular les intervencions in dividualitzades que es 

duen a terme als centres penitenciaris al risc valo rat i a les variables 

dinàmiques que permetin reduir-lo . Incorporar i prioritzar clarament la gestió 

del risc dels interns més reincidents i reincidents en delictes violents i, 

paral·lelament, utilitzar la valoració estructurada del risc per iniciar més tràmits i 

propostes per a l’aplicació de mesures en medi obert i llibertat condicional.  

3) Potenciar les propostes i polítiques cap als centre s oberts i seccions 

obertes dels centres penitenciaris . Estan donant els millors resultats en 

relació amb la reincidència. En aquest sentit, s’està mostrant més eficaç 

qualsevol política de graduació i de preparació per a la llibertat per sobre del 

compliment íntegre de les penes en règim tancat. En termes de reincidència 

aquestes darreres polítiques no mostren efectivitat.  

4) Considerar el grup de primaris en el seu ingrés penitenciari  com el 

col·lectiu als qual aplicar preferentment mesures de medi obert des d’u n 

primer moment . Són menys reincidents en termes de taxa i en aquest sentit 

caldria aplicar-los sistemàticament el 3r grau penitenciari, els recursos 

telemàtics i la llibertat condicional quan es donessin els terminis i condicions 

previstos per llei. 
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5) Cal fer augmentar, en general, l’aplicació de la lliber tat condicional. El 

fet que les persones surtin en llibertat a prova s’està mostrant com un indicador 

molt potent per prevenir la no reincidència. Caldria estudiar clarament les 

condicions legals i la preparació de casos per intentar ser el màxim d’obert en 

ambdós aspectes. En aquest sentit, caldria transmetre als nostres legisladors 

aquestes recomanacions i explicar-les pedagògicament a la societat per evitar 

les temptacions d’enduriment a l’accés a la llibertat condicional que 

sistemàticament es venen donant en les diferents reformes del Codi penal 

vigent. 

6) Cal considerar la necessitat d’una intervenció intensiva en el col·lectiu 

d’interns amb penes curtes  (fins a 4 anys) i multireincidents . Són un 

col·lectiu de risc que acumula el 81,1% dels reingressos penitenciaris i sobre el 

que cal agilitzar actuacions i programes. 

7) Respecte dels estrangers hi ha una diferència  molt significativa entre el 

col·lectiu de Centre i Sud Amèrica  (menys reincidents)  i el col·lectiu del 

Magrib; la resta d’Europa (inclòs Romania) i Àsia ( molt més reincidents) . 

Pensem que hi ha variables influents en aquests resultats que expliquen 

aquestes diferències i sobre les quals es pot intervenir.  En primer lloc, el suport 

de la Xarxa Social que té cada col·lectiu immigrant. En segon lloc, el 

coneixement de l’idioma (a més coneixement de l’idioma, menys taxa de 

reincidència). En tercer lloc, la regularització de la documentació d’estada al 

nostre país (a més regularització i opcions de feina menor taxa de reincidència) 

 

Barcelona, maig 2009 
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Annexos 

Annex A:  

 

Plantilla de recollida de dades (reincidència penitenciària 2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.Id.Expedient 
NIS 

          

Cognoms, nom 
 
5. Data naixement 
 

        

1 Home 6. Sexe 
2 Dona 

7 Nacionalitat 
 

Veure annex 1 
   

8. Residència 
(comarca) 

Veure annex 2    

0 No l’entén 
1 L’entén  
2 El parla 
3  L’escriu 

9.. Idioma  castellà  

9 No se sap 
0 No l’entén 
1 L’entén  
2 El parla 
3  L’escriu 

10. Idioma  català  

9 No se sap 
11. Professió  
 

Veure annex 4   

12. N fills 
 

  

1 Analfabet 
2 1r nivell etapa instrumental 
3 2n nivell etapa instrumental 
4 3r nivell etapa instrumental 
5 ESO/ Equivalent 
6 Batxillerat / Equivalent 
7 Universitat/ Equivalent 
8 Formació no reglada /altres 

13. Estudis 
(grau 
d’instrucció) 

9 Ns/ nc 
0 No 14. Ingressos anteriors a presó? 
1 Sí 

16. Quants? 
 

  

17. Data primer ingrés a 
la presó 

        

 
 

Pena Base 
 

17. Delicte principal 
pena base 

Veure 
annex 5 

    

18. Data delicte pena base 
 

        

19 Temps de condemna 
anys, mesos i dies 

      

20. Data ingrés  pena base 
(PREVENTIU) 

        

0 No 21.Ha sortit en Llibertat 
provisional? 1 Sí 
22.Data ingrés pena base 
(PENAT) 

        

0 No 
1 Sí, un 
2 Sí, dos 

23. Ha passat per altres  CP per 
complir la pena base? 

3 Sí, tres o més 
 
plantilla CB: 
 
/____________________/   /__________________________/ 
 
 
/____________________/   /__________________________/ 
 
 
/____________________/   /__________________________/ 
 
 
/____________________/   /__________________________/ 
 
 
/____________________/   /__________________________/ 
 
 
/____________________/   /__________________________/ 
 
 
/____________________/   /__________________________/ 
 
 
/____________________/   /__________________________/ 
 
 
/____________________/   /__________________________/ 
 

Observacions:   
Investigador que omple les dades ____________________ 

GRUP D’ESTUDI 
 

GRUP 1     GRUP 2   
Excarcerats2002                 Evadits 2002 
 
Obert BCN.......................   CP Girona                          
CP Homes BCN                   CP Figueres                       
CP Brians 1                         CP Ponent....                ..   
CP Quatre Camins               Obert Lleida      
Obert Wad-Ras BCN           CP Tarragona                     
Dones CP BCN       
Joves BCN                         
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24. Nombre de classificacions diferents 
 

  

25. Nombre d’ubicacions diferents 
 

  

26. Nombre de regressions de grau 
 

  

27.Classificación en 1r grau 
 

  

 
 

 Activitat  (veure annex 3) n  

0 No en fa 

1 ASC  

2 Operari i aux.oficina  

3 Educació reglada  

4 Program. específi tractament  

5 educació física i esports  

6 formació ocupacional  

7 Altres(definir___________)  

28. Tipus 
d’activitat 
que fa, 
nombre i 
dies 

9 NC  
 29.Nombre d’activitats que fa 
 

  

 
0 No 30. Gaudeix de 

permisos ordinaris? 1 Sí 
0 No 31. Gaudeix de permisos 

extraordinaris? 1 Sí 
0 No 32. Fa sortides programades amb 

acompanyants? 1 Sí 
 

0 No 
1 Sí, en els permisos ordinaris 
2 Sí, en els permisos extraordinaris 
3 Sí, en les sortides 

33.Consten 
incidents en 
els permisos 
o sortides? 

4 Sí, en varis o en tots 
 

36.1.Incident 1 
  

Veure annex 6     

37.1Tipus de falta 
 

Veure annex 7     

38.1 Sanció  
 

Veure annex 8  

 
36.2.Incident 2 
  

Veure annex 6     

37.2 Tipus de falta 
 

Veure annex 7     

38.2. Sanció  
 

Veure annex 8  

 
36.3.Incident 3 
  

Veure annex 6     

37.3.Tipus de falta 
 

Veure annex 7     

38.3. Sanció  
 

Veure annex 8  

 
 

 
 

39.Nombre total incidents 
 

  

40.Nombre total faltes 
 

  

41. Nombre total sancions 
 

  

 
 

1 Llibertat definitiva 
2 Llibertat condicional art.205 (2/3 parts) 
3 Llibertat condicional art.196.1 (edat) 
4 Llibertat condicional art.192 (3/4 parts) 
5 Llibertat condicional art.196.2 (malaltia) 
6 Suspensió execució pena 
7 Llibertat per indult 
8 Llibertat per absolució 
9 Ns/nc 
10 Extradició 
11 Expulsió del territori nacional 
12 Compliment condemna país origen 
13 Extinció altres conceptes 
14 Suspensió execució pena 
15 No reingressa diligències 
16 No retorn permís ordinari 
17 no retorn permís extraordinari 
18 no retorn permís cap de setmana 
19 Evasió sortida programada 
20 Evasió del centre 
21  Evasió de sortida laboral 
23 Evasió de centre dependent 
24 Evasió custòdia policial 

34. Tipus 
d’excarceraci
ó de la pena 
base 

25 Finat 
 35.Data excarceració 
  

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLES DE LA REINCIDÈNCIA 
 

42. Data fet post CB 
(causa base) 

        

43. Tipus de fet 
delictiu  

Veure annex 5 
    

44 Temps de condemna 
anys, mesos i dies 

      

 
45. Nombre de causes post 
CB (causa base) 
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Annex B 
 
Taules B1 a B9: Diferències entre el perfil dels ho mes i dones excarcerats l’any 
2002 
 
Taula B1. Nacionalitat 

Gènere  
Home Dona 

Total 

Freqüència 869 93 962 
% de Gènere 67,3% 83,3% 68,6% Espanyol 
Residu corregit -3,4 3,4  
Freqüència 422 19 441 
% de Gènere 32.7% 17,0% 31,4% Estranger 
Residu corregit 3,4 -3,4  
Freqüència 1.291 112 1.403 Total 
% de Gènere 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig.aproximada 
-0,092 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,092 

0, 001 

 
Taula B2. Àrea geogràfica de procedència 

Gènere 
 

Home Dona 
Total 

Freqüència 869 93 962 
% de Gènere 67.3% 83.0% 68,6% Espanya 
Residu corregit -3,4 3,4  
Freqüència 62 0 46 
% de Gènere 4,8% 0,0% 3,3% Unió Europea 
Residu corregit 2,4 -2,4  
Freqüència 38 8 46 
% de Gènere 2,9% 7,1% 3,3% 

Resta 
d’Europa 

Residu corregit -2,4 2,4  
Freqüència 200 3 203 
% de Gènere 15,5% 2,7% 14,5% Magrib 
Residu corregit 3,7 -3,7,  
Freqüència 41 0 41 
% de Gènere 3,2% 0,0% 2,9 Resta d’Àfrica 
Residu corregit 1,9 -1,9  
Freqüència 52 8 60 
% de Gènere 4,0% 7,1% 4,3% Centre i Sud 

Amèrica 
Residu corregit -1,6 1,6  
Freqüència 28 0 25 
% de Gènere 2,2% 0,0% 2,0% Àsia 
Residu corregit 1,6 -1,6  
Freqüència 1 0 1 
% de Gènere 0,1% 0,0% 0,1% Resta del Món 
Residu corregit 0,3 -0,3  
Freqüència 1.291 112 1.403 

Total  
% de Gènere 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig.aproximada 
0,157 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,157 

0, 000 
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Taula B3. Intervals de fills 
 

Gènere  
Home Dona 

Total 

Freqüència 709 28 737 
% de Gènere 55,0 25,2 52,7% No té fills 
Residu corregit 6,0 -6,0  
Freqüència 449 51 500 
% de Gènere 34,9% 45,9% 35,7% 1 o 2 fills 
Residu corregit -2,3 2,3  
Freqüència 130 32 162 
% de Gènere 10,1% 28,8% 11,6% 3 o més fills 
Residu corregit -5,9 5,9  
Freqüència 1.288 111 1.399 Total 
% de Gènere 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig.aproximada 
0,192 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,192 

0, 000 

 
Taula B4. Nivell d’estudis 
 

Gènere  
Home Dona 

Total 

Freqüència 99 13 112 
% de Gènere 9,9% 13,4% 10,2% 

1r nivell etapa 
instrumental 

Residu corregit -1,1 1,1  
Freqüència 129 18 147 
% de Gènere 12,9% 18,6% 13,4% 

2n nivell etapa 
instrumental 

Residu corregit -1,5 1,5  
Freqüència 321 27 348 
% de Gènere 32,2% 27,8% 31,8% 

3r nivell etapa 
instrumental 

Residu corregit 0,9 -0,9  
Freqüència 424 33 457 
% de Gènere 42,5% 34,0% 41,8% ESO/Equivalent 
Residu corregit 1,6 -1,6  
Freqüència 3 0 3 
% de Gènere 0,3% 0,0% 0,3% Batxillerat/Equivalent 
Residu corregit 0,5 -0,5  
Freqüència 20 5 25 
% de Gènere 2,0% 5,2% 2,3% Universitat/Equivalent 
Residu corregit -2,0 2,0  
Freqüència 1 1 2 
% de Gènere 0,1% 1,0% 0,2% 

Formació no 
reglada/altres 

Residu corregit -2,0 2,0  
Freqüència 997 97 1.094 Total 
% de Gènere 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig.aproximada 
0,111 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,111 

0, 036 
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Taula B5. Ubicacions diferents agrupada 
 

Gènere  
Home Dona 

Total 

Freqüència 600 67 667 
% de Gènere 46,5% 59,8% 47,5% Entre 1 i 4 ubicacions 
Residu corregit -2,7 2,7  
Freqüència 275 19 294 
% de Gènere 21,3% 17,0% 21,0% Entre 5 i 9 ubicacions 
Residu corregit 1,1 -1,1  
Freqüència 229 22 251 
% de Gènere 17,7% 19,6% 17,9% 

Entre 10 i 20 
ubicacions 

Residu corregit -0,5 0,5  
Freqüència 187 4 191 
% de Gènere 14,5% 3,6% 13,6% 

Més de 20 
ubicacions 

Residu corregit 3,2 -3,2  
Freqüència 1.291 112 1.403 Total 
% de Gènere 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig.aproximada 
0,100 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,100 

0, 003 

 
Taula B6. Dicotòmica regressions 
 

Gènere  
Home Dona 

Total 

Freqüència 1.030 100 1.130 
% de Gènere 79,8% 89,3% 80,5% No  
Residu corregit -2,4 2,4  
Freqüència 261 12 273 
% de Gènere 20,2% 10,7% 19,5% Sí 
Residu corregit 2,4 -2,4  
Freqüència 1.291 112 1.403 Total 
% de Gènere 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig.aproximada 
0,192 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,192 

0, 015 

 
Taula B7. Permisos extraordinaris pena base 
 

Gènere 
 

Home Dona 
Total 

Freqüència 848 87 935 
% de Gènere 65,7% 77,7% 66,6% No  
Residu corregit -2,6 2,6  
Freqüència 443 25 468 
% de Gènere 34,3% 22,3% 33,4% Sí 
Residu corregit 2,6 -2,6  
Freqüència 1.291 112 1.403 Total 
% de Gènere 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig.aproximada 
-0,69 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,69 

0, 010 
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Taula B8. Delicte violent 
 

Gènere 
 

Home Dona 
Total 

Freqüència 222 10 232 
% de Gènere 17,2% 8,9% 16,5% Delicte violent 
Residu corregit 2,3 -2,3  
Freqüència 1.069 102 1.171 
% de Gènere 82,8% 91,1% 83,5% 

Delicte no 
violent 

Residu corregit -2,3 2,3  
Freqüència 1.291 112 1.403 Total 
% de Gènere 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig.aproximada 
0,060 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,060 

0, 024 

 
Taula B9. Dades quantitatives 
 
Variable Categoria N Mitjana Desviació típica Significació 

Home 1.288 0,9 1,4 Nombre de fills 
Dona 111 1,8 1,8 

0,000 

Home 1.291 1,4 1,6 Nombre de classificacions 
Dona 112 1,1 1,2 

0,023 

Home 1.291 10,3 13,2 Nombre d’ubicacions diferents 
Dona 112 6,4 7,2 

0,002 

Home 1.291 0,3 0,7 Nombre de regressions 
Dona 112 0,1 0,4 

0,011 

Home 1.291 1,3 2,9 N total d’incidents 
Dona 112 0,7 1,9 

0,032 

Home 1.261 1025,2 1417,2 Total temps de condemna PB 
Dona 109 744,3 968,7 

0,043 

Home 1.261 34,2 47,2 Total de pena base en mesos 
Dona 109 24,8 32,2 

0,043 
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Taules B10 a B25: Diferències entre el perfil dels nacionals i els estrangers 
excarcerats l’any 2002 
 
Taula B10. Presó de referència 
 

 Estranger o Nacional 
 Espanyol Estranger 

Total 

Freqüència 45 4 52 
% d’Estranger o Nacional 4,7% 1,6% 3,7% Obert BCN 
Residu corregit 2,8 -2,8  
Freqüència 272 190 462 
% d’Estranger o Nacional 28,3% 43,1% 32,9% CP Homes BCN 
Residu corregit -5,5 5,5  
Freqüència 149 53 202 
% d’Estranger o Nacional 15,5% 12,0% 14,4% CP Brians 1 
Residu corregit 1,7 -1,7  
Freqüència 123 26 149 
% d’Estranger o Nacional 12,8% 5,9% 10,6% CP Quatre Camins 
Residu corregit 3,9 -3,9  
Freqüència 66 17 83 
% d’Estranger o Nacional 6,9% 3,9% 5,9% 

Obert Homes 
(Wad-Ras) 

Residu corregit 2,2 -2,2  
Freqüència 57 15 72 
% d’Estranger o Nacional 5,9% 3,4% 5,1% CP Dones BCN 
Residu corregit 2,0 -2,0  
Freqüència 33 39 72 
% d’Estranger o Nacional 3,4% 8,8% 5,1% CP Joves BCN 
Residu corregit -4,3 4,3  
Freqüència 28 11 39 
% d’Estranger o Nacional 2,9% 2,5% 2,8% CP Girona 
Residu corregit 0,4 -0,4  
Freqüència 19 18 37 
% d’Estranger o Nacional 2,0% 4,1% 2,6% CP Figueres 
Residu corregit -2,3 2,3  
Freqüència 76 54 130 
% d’Estranger o Nacional 7,9% 12,2% 9,3% CP Ponent 
Residu corregit -2,6 2,6  
Freqüència 22 5 27 
% d’Estranger o Nacional 2,3% 1,1% 1,9% Obert Lleida 
Residu corregit 1,5 -1,5  
Freqüència 72 6 78 
% d’Estranger o Nacional 7,5% 1,4% 5,6% CP Tarragona 
Residu corregit 4,6 -4,6  
Freqüència 962 441 1.403 

Total  
% d’Estranger o Nacional 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig.aproximada 
0,272 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,272 

0, 000 
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Taula B11. Gènere 
 

Estranger o Nacional 
 

Espanyol Estranger 
Total 

Freqüència 869 422 1.291 
% d’Estranger o Nacional 90,3% 95,7% 92,0% Home 
Residu corregit -3,4 3,4  
Freqüència 93 19 112 
% d’Estranger o Nacional 9,7% 4,3% 8,0% Dona 
Residu corregit 3,4 3,4  
Freqüència 962 441 1.403 

Total  
% d’Estranger o Nacional 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig.aproximada 
-0,092 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,092 

0, 001 

 
Taula B12. Intervals de nombre de fills 
 

Estranger o Nacional 
 

Espanyol Estranger 
Total 

Freqüència 465 272 737 
% d’Estranger o Nacional 48,4% 62,1% 52,7% No té fills 
Residu corregit -4,8 4,8  
Freqüència 368 132 500 
% d’Estranger o Nacional 38,3% 30,1% 35,7% 1 o 2 fills 
Residu corregit 3,0 -3,0  
Freqüència 128 34 162 
% d’Estranger o Nacional 13,3% 7,8% 11,6% 3 o més fills 
Residu corregit 3,0 -3,0  
Freqüència 961 438 1.399 

Total  
% d’Estranger o Nacional 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig.aproximada 
0,132 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,132 

0, 000 

 
Taula B13. Nivell d’Estudis 
 
 Estranger o Nacional 
 Espanyol Estranger 

Total 

Freqüència 59 53 112 
% d’Estranger o Nacional 7,1% 20,3% 10,2% 

1r nivell etapa 
instrumental 

Residu corregit -6,1 6,1  
Freqüència 83 64 147 
% d’Estranger o Nacional 10,0% 24,5% 13,4% 

2n nivell etapa 
instrumental 

Residu corregit -6,0 6,0  
Freqüència 285 63 348 
% d’Estranger o Nacional 34,2% 24,1% 31,8% 

3r nivell etapa 
instrumental 

Residu corregit 3,0 -3,0  
Freqüència 385 72 457 
% d’Estranger o Nacional 34,2% 24,1% 31,8% ESO/Equivalent 
Residu corregit 5,3 -5,3  

Batxillerat/Equivalent Freqüència 1 2 3 
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% d’Estranger o Nacional 0,1% 0,8% 0,3% 
Residu corregit -1,7 1,7  
Freqüència 19 6 25 
% d’Estranger o Nacional 2,3% 2,3% 2,3% Universitat/Equivalent 
Residu corregit 0,0 0,0  
Freqüència 1 1 2 
% d’Estranger o Nacional 0,1% 0,4% 0,2% 

Formació no 
reglada/altres 

Residu corregit -0,9 0,9  
Total  Freqüència 833 261 1.094 
 % d’Estranger o Nacional 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig.aproximada 
0,290 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,290 

0, 000 

 
Taula B14. Ingressos anteriors a presó 
 

Estranger o Nacional 
 

Espanyol Estranger 
Total 

Freqüència 328 228 556 
% d’Estranger o Nacional 34,1% 51,7% 39,6% No  
Residu corregit -6,3 6,3  
Freqüència 634 213 847 
% d’Estranger o Nacional 65,9% 48,3% 60,4% Sí 
Residu corregit 6,3 -6,3  
Freqüència 962 441 1.403 

Total  
% d’Estranger o Nacional 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig.aproximada 
-0,167 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,167 

0, 000 

 
Taula B15. Agrupació 5 tipus de delictes 
 
 Estranger o Nacional 
 Espanyol Estranger 

Total 

Freqüència 102 27 129 
% d’Estranger o Nacional 10,6% 6,1% 9,2% C. les persones 
Residu corregit 2,7 -2,7  
Freqüència 18 7 25 
% d’Estranger o Nacional 1,9% 1,6% 1,8% C. llib. sexual 
Residu corregit 0,4 -0,4  
Freqüència 584 241 825 
% d’Estranger o Nacional 60,7% 54,6% 58,8% C. propietat 
Residu corregit 2,1 -2,1  
Freqüència 121 116 237 
% d’Estranger o Nacional 12,6% 26,3% 16,9% Drogues 
Residu corregit -6,4 6,4  
Freqüència 137 50 187 
% d’Estranger o Nacional 14,2% 11,3% 13,3% Altres delictes 
Residu corregit 1,5 -1,5  
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Freqüència 962 441 1.403 

Total  
% d’Estranger o Nacional 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig.proximada 
0,178 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,178 

0, 000 

 
Taula B16. Delicte violent 
 

Estranger o Nacional 
 

Espanyol Estranger 
Total 

Freqüència 196 36 232 
% d’Estranger o Nacional 20,4% 8,2% 16,5% Delicte violent 
Residu corregit 5,7 -5,7  
Freqüència 766 405 1.171 
% d’Estranger o Nacional 79,6% 91,8% 83,5% Delicte no violent 
Residu corregit -5,7 5,7  
Freqüència 962 441 1.403 

Total  
% d’Estranger o Nacional 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig.aproximada 
0,153 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,153 

0, 000 

 
Taula B17. Altres centres penitenciaris 
 
 Estranger o Nacional 
 Espanyol Estranger 

Total 

Freqüència 404 262 666 
% d’Estranger o Nacional 42,0% 59,4% 47,5% No 
Residu corregit -6,1 6,1  
Freqüència 274 92 366 
% d’Estranger o Nacional 28,5% 20,9% 26,1% Sí, un 
Residu corregit 3,0 -3,0  
Freqüència 126 41 167 
% d’Estranger o Nacional 13,1% 9,3% 11,9% Sí, dos 
Residu corregit 2,0 -2,0  
Freqüència 158 46 204 
% d’Estranger o Nacional 16,4% 10,4% 14,5% Sí, tres o més 
Residu corregit 3,0 -3,0  

Total  Freqüència 962 441 1.403 
 % d’Estranger o Nacional 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig.aproximada 
0,163 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,163 

0, 000 
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Taula B18. N classificacions agrupada 
 
 Estranger o Nacional 
 Espanyol Estranger 

Total 

Freqüència 206 200 406 
% d’Estranger o Nacional 21,4% 45,4% 28,9% Sense classificar 
Residu corregit -9,2 9,2  
Freqüència 383 143 526 
% d’Estranger o Nacional 39,8% 32,4% 37,5% 1 classificació 
Residu corregit 2,7 -2,7  
Freqüència 186 62 248 
% d’Estranger o Nacional 19,3% 14,1% 17,7% 2 classificacions 
Residu corregit 2,4 -2,4  
Freqüència 187 36 223 
% d’Estranger o Nacional 19,4% 8,2% 15,9% 

3 o més 
classificacions 

Residu corregit 5,4 -5,4  
Total  Freqüència 962 441 1.403 
 % d’Estranger o Nacional 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig.aproximada 
0,258 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,258 

0, 000 

 
 
 
Taula B19. Ubicacions diferents agrupada 
 
 Estranger o Nacional 
 Espanyol Estranger 

Total 

Freqüència 418 249 667 
% d’Estranger o Nacional 43,5% 56,5% 47,5% Entre 1 i 4 ubicacions 
Residu corregit -4,5 4,5  
Freqüència 198 96 294 
% d’Estranger o Nacional 20,6% 21,8% 21,0% Entre 5 i 9 ubicacions 
Residu corregit -0,5 0,5  
Freqüència 178 73 251 
% d’Estranger o Nacional 18,5% 16,6% 17,9% 

Entre 10 i 20 
ubicacions 

Residu corregit 0,9 -0,9  
Freqüència 168 23 191 
% d’Estranger o Nacional 17,5% 5,2% 13,6% Més de 20 ubicacions 
Residu corregit 6,2 -6,2  

Total  Freqüència 962 441 1.403 
 % d’Estranger o Nacional 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig.aproximada 
0,179 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,179 

0, 000 
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Taula B20. Dicotòmica regresions 
 

Estranger o Nacional 
 

Espanyol Estranger 
Total 

Freqüència 727 403 1.130 
% d’Estranger o Nacional 75,6% 91,4% 80,5% No 
Residu corregit -6,9 6,9  
Freqüència 235 38 273 
% d’Estranger o Nacional 24,4% 8,6% 19,5% Sí 
Residu corregit 6,9 -6,9  
Freqüència 962 441 1.403 

Total  
% d’Estranger o Nacional 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig.aproximada 
-0,185 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,185 

0, 000 

 
Taula B21. Permisos ordinaris pena base 
 

Estranger o Nacional 
 

Espanyol Estranger 
Total 

Freqüència 328 260 588 
% d’Estranger o Nacional 34,1% 59,0% 41,9% No 
Residu corregit -8,8 8,8  
Freqüència 634 181 815 
% d’Estranger o Nacional 65,9% 41,0% 58,1% Sí 
Residu corregit 8,8 -8,8  
Freqüència 962 441 1.403 

Total  
% d’Estranger o Nacional 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig.aproximada 
-0,234 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,234 

0, 000 

 
Taula B22. Permisos extraordinaris pena base 
 

Estranger o Nacional 
 

Espanyol Estranger 
Total 

Freqüència 567 368 935 
% d’Estranger o Nacional 58,9% 83,4% 66,6% No 
Residu corregit -9,0 9,0  
Freqüència 395 73 468 
% d’Estranger o Nacional 41,1% 16,6% 33,4% Sí 
Residu corregit 9,0 -9,0  
Freqüència 962 441 1.403 

Total  
% d’Estranger o Nacional 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig.aproximada 
-0,241 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,241 

0, 000 
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Taula B23. Sortides programades 
 

Estranger o Nacional 
 

Espanyol Estranger 
Total 

Freqüència 718 375 1.093 
% d’Estranger o Nacional 74,6% 85,0% 77,9% No 
Residu corregit -4,4 4,4  
Freqüència 244 66 310 
% d’Estranger o Nacional 25,4% 15,0% 22,1% Sí 
Residu corregit 4,4 4,4  
Freqüència 962 441 1.403 

Total  
% d’Estranger o Nacional 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig.aproximada 
-0,116 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,116 

0, 000 

 
Taula B24. Tipus de sortida presó (agrupada) 
 
 Estranger o Nacional 
 Espanyol Estranger 

Total 

Freqüència 553 267 820 
% d’Estranger o Nacional 59,6% 63,9% 60,9% Llibertat definitiva 
Residu corregit -1,5 1,5  
Freqüència 239 47 286 
% d’Estranger o Nacional 25,8% 11,2% 21,2% Llibertat condicional 
Residu corregit 6,0 -6,0  
Freqüència 26 37 63 
% d’Estranger o Nacional 2,8% 8,9% 4,7% Altres conceptes 
Residu corregit -4,9 4,9  
Freqüència 110 67 177 
% d’Estranger o Nacional 11,9% 16,0% 13,2% 

No retorns o evasions 
 

Residu corregit -2,1 2,1  
Freqüència 928 418 1.346 

Total  
% d’Estranger o Nacional 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig.proximada 
0,204 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,204 

0, 000 

 
Taula B25. Dades quantitatives 
 
Variable Categoria N Mitjana Desviació típica Significació 

Espanyol 961 1,1 1,5 Nombre de fills 
Estranger 438 0,8 1,3 

0,000 

Espanyol 634 3,1 2,6 Quants ingressos anteriors 
Estranger 213 5,0 5,3 

0,000 

Espanyol 962 1,6 1,7 Nombre de classificacions 
Estranger 441 0,9 1,2 

0,000 

Espanyol 962 11,5 14,3 Nombre d’ubicacions diferents 
Estranger 441 6,7 7,8 

0,000 

Espanyol 753 22,8 26,5 N total activitats  
Estranger 277 18,9 17,9 

0,000 
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Espanyol 962 0,4 0,7 

Nombre de regressions 
Estranger 441 0,1 0,3 

0,000 

Espanyol 961 33,1 10,3 Edat al entrar a presó PB 
Estranger 441 30,6 8,3 

0,000 

Espanyol 961 33,0 10,3 Edat delicte PB 
Estranger 441 33,5 8,3 

0,000 

Espanyol 961 33,5 10,1 Edat al sortir de la PB 
Estranger 441 32,1 8,7 

0,000 

Espanyol 624 5,4 3,2 Temps que triga entre 
antecedents i PB Estranger 211 3,9 3,5 

0,000 

Espanyol 624 70,3 39,0 Temps entre antecedents i PB 
en mesos Estranger 211 52,5 41,8 

0,000 

Espanyol 943 1.100,8 1.468,5 Total temps condemna PB 
Estranger 427 786,5 1166,3 

0,000 

Espanyol 943 36,7 48,9 
Total de PB en mesos 

Estranger 427 26,2 38,9 
0,000 

Espanyol 962 1,6 3,3 
Total incidents 

Estranger 441 0,5 1,3 
0,000 

Espanyol 962 3,4 7,4 Total faltes 
Estranger 441 1,5 4,6 

0,000 

Espanyol 962 2,7 6,1 Total sancions 
Estranger 441 1,1 3,6 

0,000 
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Taules B26 a B37: Diferències entre el perfil dels primaris i els que tenen 
antecedents penitenciaris 
 
Taula B26.Nacionalitat 
 

Ingressos anteriors a presó 
 

No Sí 
Total 

Freqüència 328 634 962 
% d’Ingressos anteriors  59,0% 74,9% 68,6% Espanyol 
Residu corregit -6,3 6,3  
Freqüència 228 213 441 
% d’Ingressos anteriors 41,0% 25,1% 31,4% Estranger 
Residu corregit 6,3 -6,3  
Freqüència 556 847 1.403 

Total  
% d’Ingressos anteriors  100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig.aproximada 
-0,167 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,167 

0, 000 

 
Taula B27. Àrea geogràfica de procedència 
 

Ingressos anteriors a presó 
 

No Sí 
Total 

Freqüència 328 634 962 
% d’Ingressos anteriors 59,0% 74,9% 68,6% Espanya 
Residu corregit -6,3 6,3  
Freqüència 40 22 62 
% d’Ingressos anteriors  7,2% 2,6% 4,4% Unió Europea 
Residu corregit 4,1 -4,1  
Freqüència 28 18 46 
% d’Ingressos anteriors  5,0% 2,1% 3,3% Resta d’Europa 
Residu corregit 3,0 -3,0  
Freqüència 88 115 203 
% d’Ingressos anteriors 15,8% 13,6% 14,5 Magrib 
Residu corregit 1,2 -1,2  
Freqüència 19 22 41 
% d’Ingressos anteriors 3,4% 2,6% 2,9% Resta d’Àfrica 
Residu corregit 0,9 -0,9  
Freqüència 41 19 60 
% d’Ingressos anteriors 7,4% 2,2% 4,3% Centre i Sud 

Amèrica 
Residu corregit 4,6 -4,6  
Freqüència 11 17 28 
% d’Ingressos anteriors 2,0% 0,0% 0,1% Àsia 
Residu corregit 0,0 0,0  
Freqüència 556 847 1.403 

Total  
% d’Ingressos anteriors 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig.aproximada 
0,209 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,209 

0, 000 
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Taula B28.  Darrera presó on ha complert 
 

 Ingressos anteriors a presó 
 No Sí 

Total 

Freqüència 19 33 52 
% d’Ingressos anteriors 3,4% 3,9% 3,7% Obert BCN 
Residu corregit -0,5 0,5  
Freqüència 174 288 462 
% d’Ingressos anteriors 31,3% 34,0% 32,9% CP Homes BCN 
Residu corregit -1,1 1,1  
Freqüència 51 151 202 
% d’Ingressos anteriors 9,2% 17,8% 14,4% CP Brians 1 
Residu corregit -4,5 4,5  
Freqüència 39 110 149 
% d’Ingressos a presó 7,0% 13,0% 10,6% 

CP Quatre 
Camins 

Residu corregit -3,6 3,6  
Freqüència 38 45 83 
% d’Ingressos anteriors 6,8% 5,3% 5,9% 

Obert Homes 
(Wad-Ras) 

Residu corregit 1,2 -1,2  
Freqüència 34 38 72 
% d’Ingressos a presó 6,1% 4,5% 5,1% CP Dones BCN 
Residu corregit 1,4 -1,4  
Freqüència 45 27 72 
% d’Ingressos anteriors 8,1% 3,2% 5,1% CP Joves BCN 
Residu corregit 4,1 -4,1  
Freqüència 22 17 39 
% d’Ingressos anteriors 4,0% 2,0% 2,8% CP Girona 
Residu corregit 2,2 -2,2  
Freqüència 23 14 37 
% d’Ingressos anteriors 4,1% 1,7% 2,6% CP Figueres 
Residu corregit 2,8 -2,8  
Freqüència 57 73 130 
% d’Ingressos anteriors 10,3% 8,6% 9,3% CP Ponent 
Residu corregit 1,0 -1,0  
Freqüència 20 7 27 
% d’Ingressos anteriors 3,6% 0,8% 1,9% Obert Lleida 
Residu corregit 3,7 -3,7  
Freqüència 34 44 78 
% d’Ingressos anteriors 6,1% 5,2% 5,6% CP Tarragona 
Residu corregit 0,7 -0,7  
Freqüència 556 847 1.403 

Total  
% d’Ingressos anteriors 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig.aproximada 
0,232 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,232 

0, 000 
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Taula B29. Nivell d’estudis 
 

Ingressos anteriors a presó  
No Sí 

Total 

Freqüència 43 69 112 
% d’Ingressos 
anteriors a presó 

11,9% 9,4% 10,2% 
1r nivell etapa 
instrumental 

Residu corregit 1,3 -1,3  
Freqüència 41 106 147 
% d’Ingressos 
anteriors a presó 

11,4% 14,5% 13,4% 
2n nivell etapa 
instrumental 

Residu corregit -1,4 1,4  
Freqüència 101 247 348 
% d’Ingressos 
anteriors a presó 

28,0% 33,7% 31,8% 
3r nivell etapa 
instrumental 

Residu corregit -1,9 1,9  
Freqüència 161 296 457 
% d’Ingressos 
anteriors a presó 

44,6% 40,4% 41,8% ESO/Equivalent 

Residu corregit 1,3 -1,3  
Freqüència 0 3 3 
% d’Ingressos 
anteriors a presó 

0,0% 0,4% 0,3% Batxillerat/Equivalent 

Residu corregit -1,2 1,2  
Freqüència 13 12 25 
% d’Ingressos a presó 3,6% 1,6% 2,3% Universitat/Equivalent 
Residu corregit 2,0 -2,0  
Freqüència 2 0 2 
% d’Ingressos 
anteriors a presó 

0,6% 0,0% 0,2% 
Formació no 
reglada/altres 

Residu corregit 2,0 -2,0  
Freqüència 361 733 1.094 

Total % d’Ingressos 
anteriors a presó 

100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig.aproximada 
0,122 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,122 

0, 012 

 
Taula B30. Agrupació 5 tipus de delictes 
 
 Ingressos anteriors a presó 
 No Sí 

Total 

Freqüència 70 59 129 
% d’Ingressos anteriors 12,6% 7,0% 9,2% C. les persones 
Residu corregit 3,6 -3,6  
Freqüència 19 6 25 
% d’Ingressos anteriors 3,4% 0,7% 1,8% C. llib. sexual 
Residu corregit 3,8 -3,8  
Freqüència 248 577 825 
% d’Ingressos anteriors 44,6% 68,1% 58,8% C. propietat 
Residu corregit -8,8 8,8  
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Freqüència 131 106 237 
% d’Ingressos anteriors 23,6% 12,5% 16,9% Drogues 
Residu corregit 5,4 -5,4  
Freqüència 88 99 187 
% d’Ingressos anteriors 15,8% 11,7% 13,3% Altres delictes 
Residu corregit 2,2 -2,2  

Total  Freqüència 556 847 1.403 
 % d’Ingressos anteriors 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig.proximada 
0,247 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,247 

0, 000 

 
Taula B31. Delicte violent 
 

Ingressos anteriors a presó 
 

No Sí 
Total 

Freqüència 111 121 232 
% d’Ingressos anteriors  20,0% 14,3% 16,5% Delicte violent 
Residu corregit 2,8 -2,8  
Freqüència 445 726 1.171 
% d’Ingressos anteriors  80,0% 85,7% 83,5% 

Delicte no 
violent 

Residu corregit -2,8 2,8  
Freqüència 556 847 1.403 Total 
% d’Ingressos anteriors  100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig.aproximada 
0,075 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,075 

0, 005 

 
Taula B32. Ha sortit en LP? 
 

Ingressos anteriors a presó 
 

No Sí 
Total 

Freqüència 538 834 1.372 
% d’Ingressos anteriors 
a presó 

96,8% 98,5% 97,8% No 

Residu corregit -2,1 2,1  
Freqüència 18 13 31 
% d’Ingressos anteriors 
a presó 

3,2% 1,5% 2,2% Sí 

Residu corregit 2,1 -2,1  
Freqüència 556 847 1.403 

Total % d’Ingressos anteriors 
a presó 

100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig.aproximada 
-0,057 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,057 

0, 034 

 



 
181 

Taula B33. N classificacions agrupada 
 
 Ingressos anteriors a presó 
 No Sí 

Total 

Freqüència 200 206 406 
% d’Ingressos anteriors  36,0% 24,3% 28,9% Sense classificar 
Residu corregit 4,7 -4,7  
Freqüència 186 340 526 
% d’Ingressos anteriors  33,5% 40,1% 37,5% 1 classificació 
Residu corregit -2,5 2,5  
Freqüència 99 149 248 
% d’Ingressos anteriors  17,8% 17,6% 17,7% 2 classificacions 
Residu corregit 0,1 -0,1  
Freqüència 71 152 223 
% d’Ingressos anteriors  12,8% 17,9% 15,9% 

3 o més 
classificacions 

Residu corregit -2,6 2,6  
Total  Freqüència 556 847 1.403 
 % d’Ingressos anteriors  100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig.aproximada 
0,135 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,135 

0, 000 

 
Taula B34. Ubicacions diferents agrupada  
 

Ingressos anteriors a presó  
No Sí 

Total 

Freqüència 290 377 667 
% d’Ingressos anteriors  52,2% 44,5% 47,5% 

Entre 1 i 4 
ubicacions 

Residu corregit 2,8 -2,8  
Freqüència 131 163 294 
% d’Ingressos anteriors  23,6% 19,2% 21,0% 

Entre 5 i 9 
ubicacions 

Residu corregit 1,9 -1,9  
Freqüència 81 170 251 
% d’Ingressos anteriors  14,6% 20,1% 17,9% 

Entre 10 i 20 
ubicacions 

Residu corregit -2,6 2,6  
Freqüència 54 137 191 
% d’Ingressos anteriors  9,7% 16,2% 13,6% 

Més de 20 
ubicacions 

Residu corregit -3,5 3,5  
Freqüència 556 847 1.403 Total 
% de Gènere 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig.aproximada 
0,128 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,128 

0, 000 

 



 
182 

Taula B35. Dicotòmica regressions 
 

Ingressos anteriors a presó  
No Sí 

Total 

Freqüència 470 660 1.130 
% d’Ingressos anteriors  84,5% 77,9% 80,5% No  
Residu corregit 3,1 -3,1  
Freqüència 86 187 273 
% d’Ingressos anteriors  15,5% 22,1% 19,5% Sí 
Residu corregit -3,1 3,1  
Freqüència 556 847  Total 
% d’Ingressos anteriors  100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig.aproximada 
0,082 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,082 

0, 002 

 
Taula B36. Sortida presó agrupada 
 
 Ingressos anteriors a presó  
 No Sí 

Total 

Freqüència 268 552 820 
% d’Ingressos anteriors  51,1% 67,2% 60,9% Llibertat definitiva 
Residu corregit -5,9 5,9  
Freqüència 147 139 286 
% d’Ingressos anteriors  28,1% 16,9% 21,2% Llibertat condicional 
Residu corregit 4,9 -4,9  
Freqüència 44 19 63 
% d’Ingressos anteriors  8,4% 2,3% 4,7% Altres conceptes 
Residu corregit 5,2 -5,2  
Freqüència 65 112 177 
% d’Ingressos anteriors  12,4% 13,6% 13,2% 

No retorns o evasions 
 

Residu corregit -0,6 0,6  
Freqüència 524 822 1.346 

Total  
% d’Ingressos anteriors  100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig.proximada 
0,207 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,207 

0, 000 

 
Taula B37. Dades quantitatives 
 

Variable 
Ingressos 
anteriors a 
presó 

N Mitjana Desviació típica 
Signific

ació 

Sí  556 1,2 1,5 Nombre de classificacions 
No 847 1,5 1,6 

0,001 

Sí  556 8,6 11,9 Nombre d’ubicacions diferents 
No 847 10,9 13,3 

0,001 

No 556 0,2 0,6 Nombre de regressions 
Sí  847 0,3 0,7 

0,016 

No 556 0,1 0,3 Nombre 1r grau 
Sí  847 0,2 0,6 

0,001 

No 556 0,9 2,5 N total incidents 
Sí  847 1,5 3,0 

0,000 

N total faltes No 556 1,9 6,3 0,000 
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Sí  847 3,3 6,8 
No 556 1,5 5,0 N total sancions 
Sí  847 2,7 5,7 

0,000 

No 542 1.277,7 1.775,4 Total temps condemna PB 
Sí  828 823,0 1.023,9 

0,000 

No 542 42,6 59,2 Total de PB en mesos 
Sí  828 27,4 34,1 

0,000 
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Taules B 38 a B50: Diferències entre el tipus de de licte comés a la pena base 
 
 
Taula B38.Nacionalitat 
 

Agrupació 5 tipus delictes 
 c. 

persones 
c. llib. 
sexual 

c. 
propietat 

c. 
drogues 

altres 
Total 

Freqüència 102 18 584 121 137 962 
% 5  delictes 79,1% 72,0% 70,8% 51,1% 73,3% 68,6% Espanyol 
Residu corregit 2,7 0,4 2,1 -6,4 1,5  
Freqüència 27 7 241 116 50 441 
% 5  delictes 20,9% 28,. % 29,2% 48,9% 26,7% 31,4% Estranger 
Residu corregit -2,7 -0,4 -2,1 6,4 -1,5  
Freqüència 129 25 825 237 187 1.403 Total 
% 5  delictes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,178 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,178 

0, 000 

 
Taula B39. Intervals de fills 
 

Agrupació 5 tipus delictes 
 c. 

persones 
c. llib. 
sexual 

c. 
propietat 

c. 
drogues 

altres 
Total 

Freqüència 65 10 453 125 84 737 
% 5 delictes 50,8% 40,0% 36,1% 30,9% 39,6% 35,7% No té fills 
Residu corregit -0,5 -1,3 2,1 0,1 -2,3  
Freqüència 46 10 297 73 74 500 
% 5  delictes 35,9% 40,0% 36,1% 30,9% 39,6% 35,7% 1 o 2 fills 
Residu corregit 0,0 0,4 0,3 -1,7 1,2  
Freqüència 17 5 73 38 29 162 
% 5  delictes 13,3% 20,0% 8,9% 16,1% 15,5% 11,6% 3 o més fills 
Residu corregit 0,6 1,3 -3,8 2,4 1,8  
Freqüència 128 25 823 236 187 1.399 Total 
% 5 delictes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig.  aproximada 
0,120 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,085 

0, 010 
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Taula B40. Ingressos anteriors a presó 
Agrupació 5 tipus delictes 

 c. 
persones 

c. llib. 
sexual 

c. 
propietat 

c. 
drogues 

altres 
Total 

Freqüència 70 19 248 131 88 556 
% 5 delictes 54,3% 76,0% 30,1% 55,3% 47,1% 39,6% No 
Residu corregit 3,6 3,8 -8,8 5,4 2,2  
Freqüència 59 6 577 106 99 847 
% 5 delictes 45,7% 24,0% 69,9% 44,7% 52,9% 60,4% Sí 
Residu corregit -3,6 -3,8 8,8 -5,4 -2,2  
Freqüència 129 25 825 237 187 1.403 Total 
% 5  delictes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig.  aproximada 
0,247 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,247 

0, 000 

  
Taula B41. Ha sortit en LP? 

Agrupació 5 tipus delictes 
 c. 

persones 
c. llib. 
sexual 

c. 
propietat 

c. 
drogues 

altres 
Total 

Freqüència 126 24 810 226 186 1.372 
% 5  delictes 97,7% 96,0% 98,2% 95,4% 99,5% 97,8% No 
Residu corregit -0,1 -0,6 1,2 -2,8 1,7  
Freqüència 3 1 15 11 1 31 
% 5 delictes 2,3% 4,0% 1,8% 4,6% 0,5% 2,2% Sí 
Residu corregit 0,1 0,6 -1,2 2,8 -1,7  
Freqüència 129 25 825 237 187 1.403 Total 
% 5 delictes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig.  aproximada 
0,084 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,084 

0, 043 

 
Taula B42. Altres centres penitenciaris 

Agrupació 5 tipus delictes 
 c. 

persones 
c. llib. 
sexual 

c. 
propietat 

c. 
drogues 

altres 
Total 

Freqüència 76 8 392 666 124 666 
% 5 delictes 58,9% 32,0% 47,5% 27,8% 66,3% 47,5% No 
Residu corregit 2,7 -1,6 0,0 -6,6 5,5  
Freqüència 23 2 229 74 38 366 
% 5 delictes 17,8% 8,0% 27,8% 31,2% 20,3% 26,1% Sí, un 
Residu corregit -2,2 -2,1 1,7 2,0 -1,9  
Freqüència 7 6 86 56 12 167 
% 5  delictes 5,4% 24,0% 10,4% 23,6% 6,4% 11,9% Sí, dos 
Residu corregit -2,4 1,9 -2,0 6,1 -2,5  
Freqüència 23 9 118 41 13 204 
% 5 delictes 17,8% 36,0% 14,3% 17,3% 7,0% 14,5% 

Sí, tres o 
més 

Residu corregit 1,1 3,1 -0,3 1,3 -3,2  
Freqüència 129 25 825 237 187 1.403 Total 
% 5 delictes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig.  aproximada 
0,279 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,161 

0, 000 

Taula B43. N classificacions agrupada 
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Agrupació 5 tipus delictes 
 c. 

persones 
c. llib. 
sexual 

c. 
propietat 

c. 
drogues 

altres 
Total 

Freqüència 51 2 252 10 91 406 
% 5 delictes 39,5% 8,0% 30,5% 4,2% 48,7% 28,9% 

Sense 
classificar 

Residu corregit 2,8 -2,3 1,6 -9,2 6,4  
Freqüència 37 10 296 117 66 526 
% 5 delictes 28,7% 40,0% 35,9% 49,4% 35,9% 49,4% 1 classificació 
Residu corregit -2,2 0,3 -1,5 4,1 -0,7  
Freqüència 25 9 124 69 21 248 
% 5 delictes 19,4% 36,0% 15,0% 29,1% 11,2% 17,7% 

2 
classificacions 

Residu corregit 0,5 2,4 -3,1 5,1 -2,5  
Freqüència 16 4 153 41 9 223 
% 5 delictes 12,4% 16,0% 18,5% 17,3% 4,8% 15,9% 

3 o més 
classificacions 

Residu corregit -1,1 0,0 3,2 0,6 -4,5  
Freqüència 129 25 825 237 187 1.403 Total 
% 5 delictes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig.aproximada 
0,323 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,187 

0, 000 

 
Taula B44. Ubicacions diferents agrupada 
 

Agrupació 5 tipus delictes 
 c. 

persones 
c. llib. 
sexual 

c. 
propietat 

c. 
drogues 

altres 
Total 

Freqüència 67 7 385 75 133 667 
% 5 delictes 51,9% 28,0% 46,7% 31,6% 71,1% 47,5% 

Entre 1 i 4 
ubicacions 

Residu corregit 1,0 -2,0 -0,8 -5,4 6,9  
Freqüència 27 5 143 89 30 294 
% 5 delictes 20,9% 20,0% 17,3% 37,6% 16,0% 21,0% 

Entre 5 i 9 
ubicacions 

Residu corregit 0,0 -0,1 -4,0 6,9 -1,8  
Freqüència 19 11 152 55 14 251 
% 5 delictes 14,7% 44,0% 18,4% 23,2% 7,5% 17,9% 

Entre 10 i 20 
ubicacions 

Residu corregit -1,0 3,4 0,6 2,3 -4,0  
Freqüència 16 2 145 18 10 191 
% 5 delictes 12,4% 8,0% 17,6% 7,6% 5,3% 13,6% 

Més de 20 
ubicacions 

Residu corregit -0,4 -0,8 5,2 -3,0 -3,5  
Freqüència 129 25 825 237 187 1.403 Total 
% 5 delictes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig.  aproximada 
0,301 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,174 

0, 000 

 



 
187 

Taula B45. Dicotòmica regressions 
 

Agrupació 5 tipus delictes 
 c. 

persones 
c. llib. 
sexual 

c. 
propietat 

c. 
drogues 

altres 
Total 

Freqüència 110 20 635 196 169 1.130 
% 5 delictes 85,3% 80,0% 77,0% 82,7% 90,4% 80,5% No 
Residu corregit 1,4 -0,1 -4,0 0,9 3,6  
Freqüència 19 5 190 41 18 273 
% 5 delictes 14,7% 20,0% 23,0% 17,3% 9,6% 19,5% Sí 
Residu corregit -1,4 0,1 4,0 -0,9 -3,6  
Freqüència 129 25 825 237 187 1.403 Total 
% 5 delictes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig.aproximada 
0,122 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,122 

0, 000 

 
Taula B46. Permisos ordinaris pena base 
 

Agrupació 5 tipus delictes 
 c. 

persones 
c. llib. 
sexual 

c. 
propietat 

c. 
drogues 

altres 
Total 

Freqüència 61 6 375 27 118 588 
% 5 delictes 47,3% 24,0% 45,5% 11,4% 63,6% 41,9% No 
Residu corregit 1,3 -1,8 3,2 -10,4 6,5  
Freqüència 68 19 450 210 68 815 
% 5 delictes 52,7% 76,0% 54,4% 88,6% 36,4% 58,1% Sí 
Residu corregit -1,3 1,8 -3,2 10,4 -6,5  
Freqüència 129 25 825 237 187 1.403 Total 
% 5 delictes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig.  aproximada 
0,311 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,311 

0, 000 

 
Taula B47. Permisos extraordinaris pena base 
 

Agrupació 5 tipus delictes 
 c. 

persones 
c. llib. 
sexual 

c. 
propietat 

c. 
drogues 

altres 
Total 

Freqüència 87 10 566 122 150 935 
% 5 delictes 67,4% 40,0% 68,6% 51,5% 80,2% 66,6% No 
Residu corregit 0,2 -2,9 1,9 -5,4 4,2  
Freqüència 42 15 259 115 37 468 
% 5 delictes 32,6% 60,0% 31,4% 48,5% 19,8% 33,4% Sí 
Residu corregit -0,2 2,9 -1,9 5,4 -4,2  
Freqüència 129 25 825 237 187 1.403 Total 
% 5 delictes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig.aproximada 
0,188 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,188 

0, 000 
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Taula B48. Sortides programades 
 

Agrupació 5 tipus delictes 
 c. 

persones 
c. llib. 
sexual 

c. 
propietat 

c. 
drogues 

altres 
Total 

Freqüència 106 10 637 166 174 1.093 
% 5 delictes 82,2% 40,0% 77,2% 70,0% 93,0% 77,9% No 
Residu corregit 1,2 -4,6 -0,7 -3,2 5,4  
Freqüència 23 15 188 71 13 310 
% 5 delictes 17,8% 60,0% 2,8% 30,0% 7,0% 22,1% Sí 
Residu corregit -1,2 4,6 0,7 3,2 -5,4  
Freqüència       Total 
% 5 delictes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig.  aproximada 
0,200 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,200 

0, 000 

 
Taula B49. Sortida de presó agrupada 
 

Agrupació 5 tipus delictes 
 c. 

persones 
c. llib. 
sexual 

c. 
propietat 

c. 
drogues 

altres 
Total 

Freqüència 83 7 546 64 120 820 
% 5 delictes 67,5% 29,2% 68,6% 27,2% 71,4% 60,9% 

Llibertat 
definitiva 

Residu corregit 1,6 -3,2 6,9 -11,6 3,0  
Freqüència 26 11 119 101 29 286 
% 5 delictes 21,2% 45,8% 14,9% 43,0% 17,3% 21,2% 

Llibertat 
condicional 

Residu corregit 0,0 3,0 -6,8 1,0 -1,4  
Freqüència 5 3 30 14 11 63 
% 5 delictes 4,1% 12,5% 3,8% 6,0% 6,5% 4,7% 

Altres 
conceptes 

Residu corregit -0,3 1,8 -1,9 1,0 1,2  
Freqüència 9 3 101 56 8 177 
% 5 delictes 7,3% 12,5% 12,7% 23,8% 4,8% 13,2 

No retorns o 
evasions 
 Residu corregit -2,0 -0,1 -0,6 5,3 -3,4  

Freqüència 123 24 796 235 168 1.346 
Total 

% 5 delictes 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
100,0
% 

100,0% 

Valor Sig.aproximada 
0,359 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,208 

0, 000 

 
Taula B50. Dades quantitatives 

 

Variable 
Agrupació 5 tipus 
delictes 

N Mitjana 
Desviació 
típica 

Significació 

C. les persones 125 1.110,8 1.718,2 
C. Llib. sexual 24 3.601 3.351,2 
C. propietat 807 873,3 1.308,1 
Drogues 236 1.563,4 993,8 
Altres delictes 178 420,7 723,9 

Total temps condemna 
pena base 

Total 1.370 1.002,9 1.388,7 

0,000 
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C. les persones 128 1,1 1,8 
C. Llib. sexual 25 1,2 1,2 
C. propietat 823 0,8 1,3 
Drogues 236 1,2 1,9 
Altres delictes 187 1,1 1,3 

Nombre de fills 

Total 1399 1,0 1,5 

0,002 

C. les persones 60 3,3 3,3 
C. Llib. sexual 6 1,0 0,0 
C. propietat 576 3,8 3,6 
Drogues 107 2,6 2,6 
Altres delictes 98 3,8 4,4 

Quants ingressos anteriors 

Total 847 3,6 3,6 

0,011 

C. les persones 129 1,2 1,5 
C. Llib. sexual 25 1,7 1,0 
C. propietat 825 1,5 1,7 
Drogues 237 1,7 1,2 
Altres delictes 187 5,7 1,1 

Nombre de classificacions 

Total 1.403 1,4 1,6 

0,000 

C. les persones 129 9,3 13,3 
C. Llib. sexual 25 11,8 11,6 
C. propietat 825 11,4 14,3 
Drogues 237 8,9 6,9 
Altres delictes 187 5,7 10,0 

Nombre d’ubicacions 
diferents 

Total 1.403 10,0 12,8 

0,000 

C. les persones 85 21,5 26,1 
C. Llib. sexual 24 41,0 39,0 
C. propietat 596 24,3 26,6 
Drogues 221 18,6 16,1 
Altres delictes 104 10,0 14,0 

N total activitats 

Total 1.030 21,8 24,6 

0,000 

C. les persones 129 0,2 0,6 
C. Llib. sexual 25 0,2 0,4 
C. propietat 825 0,3 0,8 
Drogues 237 0,2 0,5 
Altres delictes 187 0,1 0,4 

Nombre de regressions 

Total 1.403 0,3 0,7 

0,000 

C. les persones 129 0,1 0,4 
C. Llib. sexual 25 0,0 0,0 
C. propietat 825 0,2 0,5 
Drogues 237 0,0 0,1 
Altres delictes 187 0,0 0,3 

Nombre 1r graus 

Total 1.403 0,1 0,5 

0,000 

C. les persones 129 1,3 3,4 
C. Llib. sexual 25 0,5 1,3 
C. propietat 825 1,6 3,2 
Drogues 237 0,7 1,8 
Altres delictes 187 0,4 1,4 

N total d’incidents 

Total 1.403 1,3 2,8 

0,000 

C. les persones 129 2,9 8,3 
C. Llib. sexual 25 0,8 1,2 
C. propietat 825 3,7 7,6 
Drogues 237 1,3 2,6 
Altres delictes 187 1,0 3,7 

N total faltes 

Total 1.403 2,8 6,7 

0,000 
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C. les persones 129 2,5 7,4 
C. Llib. sexual 25 0,5 0,9 
C. propietat 825 2,9 6,1 
Drogues 237 1,0 2,2 
Altres delictes 187 0,8 3,2 

N total sancions 

Total 1.403 2,2 5,5 

0,000 

C. les persones 129 0,9 2,9 
C. Llib. sexual 25 0,0 0,0 
C. propietat 825 2,0 3,6 
Drogues 237 0,5 1,7 
Altres delictes 187 1,8 3,8 

Total reincidències presó 

Total 1.403 1,6 3,3 

0,000 

C. les persones 60 28,3 9,1 
C. Llib. sexual 6 42,2 15,7 
C. propietat 569 25,4 7,3 
Drogues 106 31,3 10,9 
Altres delictes 98 29,4 1,7 

Edat primer ingrés presó 

Total 839 26,9 8,8 

0,000 

C. les persones 129 34,5 10,2 
C. Llib. sexual 25 33,5 12,1 
C. propietat 825 30,3 8,6 
Drogues 237 35,2 10,3 
Altres delictes 187 35,6 11,4 

Edat al entrar a presó pena 
base 

Total 1.403 32,2 9,8 

0,000 

C. les persones 129 34,4 10,2 
C. Llib. sexual 25 33,4 12,2 
C. propietat 825 30,3 8,6 
Drogues 237 35,1 10,3 
Altres delictes 187 35,5 11,4 

Edat delicte pena base 

Total 1.403 32,2 9,8 

0,000 

C. les persones 129 36,5 10,2 
C. Llib. sexual 25 38,8 11,5 
C. propietat 825 32,4 8,6 
Drogues 237 38,2 10,2 
Altres delictes 187 36,5 11,6 

Edat al sortir de la pena 
base 

Total 1.403 34,4 9,8 

0,000 

C. les persones 40 36,4 8,4 
C. Llib. sexual 0 0,0 0,0 
C. propietat 413 32,2 8,0 
Drogues 38 37,2 8,0 
Altres delictes 74 34,0 9,1 

Edat en la reincidència 

Total 565 33,1 8,3 

0,000 

C. les persones 40 696,7 597,3 
C. Llib. sexual 0 0,0 0,0 
C. propietat 412 340,1 436,4 
Drogues 38 563,1 558,5 
Altres delictes 74 381,2 468,8 

Temps que triga a 
reingressar presó en dies 

Total 564 385,8 472,5 

0,000 
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Taules B51 a B65 Diferències en funció el tipus de sortida de la presó 
 
Taula B51. Nacionalitat 
 

Sortida presó agrupada 
 Llib. 

definitiva 
Llib.  

condicional 
Altres 

conceptes 
No retorns 
o evasions 

Total 

Freqüència 553 239 26 110 928 
% de sortida  67,4% 83,6% 41,3% 62,1% 68,9% Espanyol 
Residu corregit -1,5 6,0 -4,9 -2,1  
Freqüència 267 47 37 37 418 
% de sortida  32,6% 16,4% 58,7% 37,9% 31,1% Estranger 
Residu corregit 1,5 -6,0 4,9 2,1  
Freqüència 820 286 63 177 1.346 Total 
% de sortida  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,204 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,204 

0,000 

 
Taula B52. Àrea geogràfica de procedència 
 

Sortida presó agrupada 
 Llib. 

definitiva 
Llib.  

condicional 
Altres 

conceptes 
No retorns 
o evasions 

Total 

Freqüència 553 239 26 110 928 
% de sortida  67,4% 83,6% 41,3% 62,1% 68,9% Espanya 
Residu corregit -1,5 6,0 -4,9 -2,1  
Freqüència 30 4 9 16 59 
% de sortida  3,7% 1,4% 14,3% 9,0% 4,4% 

Unió 
Europea 

Residu corregit -1,6 -2,8 3,9 3,2  
Freqüència 35 0 6 1 42 
% de sortida  4,3% 0,0% 9,5% 0,6% 3,1% 

Resta 
d’Europa 

Residu corregit 3,0 -3,4 3,0 -2,1  
Freqüència 139 23 12 19 193 
% de sortida  17,0% 8,0% 19,0% 10,7% 14,3% Magrib 
Residu corregit 3,4 -3,4 1,1 -1,5  
Freqüència 22 8 2 9 41 
% de sortida  2,7% 2,8% 3,2% 5,1% 3,0% 

Resta 
d’Àfrica 

Residu corregit -1,0 -0,3 0,1 1,7  
Freqüència 19 11 7 19 56 
% de sortida  2,3% 3,8% 11,1% 10,7% 4,2% 

Centre i 
Sud 
Amèrica Residu corregit -4,2 -0,3 2,8 4,7  

Freqüència 22 1 0 3 26 
% de sortida  2,7% -2,2 -1,1 -0,2 1,9% Àsia 
Residu corregit 2,5 -2,2 -1,1 -0,2  
Freqüència 0 0 1 0 1 
% de sortida  0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,1% 

Resta del 
Món 

Residu corregit -1,2 -0,5 4,5 -0,4  
Freqüència 820 186 63 177 1.346 

Total % de sortida 
presó agrupada 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor   
0,332 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,192 

0,000 
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Taula B53. Intervals de fills 
 

Sortida presó agrupada 
 Llib. 

definitiva 
Llib. 

definitiva 
Llib. 

definitiva 
Llib. 

definitiva 
Total 

Freqüència 448 137 36 80 701 
% de sortida  54,8% 48,1% 57,1% 45,5% 52,2% No té fills 
Residu corregit 2,3 -1,6 0,8 -1,9  
Freqüència 290 104 22 69 485 
% de sortida  35,5% 36,5% 34,9% 39,2% 36,1% 1 o 2 fills 
Residu corregit -0,7 0,1 -0,2 0,9  
Freqüència 80 44 5 27 156 
% de sortida  9,8% 15,4% 7,9% 15,3% 11,6% 

3 o més 
fills 

Residu corregit -2,6 2,3 -0,9 1,7  
Freqüència 818 285 63 176 1.342 Total 
% de sortida  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,099 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,070 

0,040 

 
Taula B54. Nivell d’estudis 
 

Sortida presó agrupada 
 Llibertat 

definitiva 
Llibertat 

condicional 
Altres 

conceptes 
No retorns 
o evasions 

Total 

Freqüència 63 27 5 8 103 
% de sortida  9,7% 12,1% 12,8% 5,6% 9,8% 

1r nivell etapa 
instrumental 

Residu corregit -0,1 1,3 0,7 -1,8  
Freqüència 106 20 4 14 144 
% de sortida  16,4% 9,0% 10,3% 9,7% 13,7% 

2n nivell 
etapa 
instrumental Residu corregit 3,2 -2,3 -0,6 -1,5  

Freqüència 204 70 8 54 336 
% de sortida  31,5% 31,4% 51,3% 45,1% 41,8% 

3r nivell etapa 
instrumental 

Residu corregit -0,3 -0,2 -1,6 1,6  
Freqüència 259 97 20 65 441 
% de sortida  40,0% 43,5% 51,3% 37,5% 41,8% 

ESO/ 
Equivalent 

Residu corregit -1,6 0,6 1,2 0,9  
Freqüència 3 0 0 0 3 
% de sortida  0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 

Batxillerat/Eq
uivalent 

Residu corregit 1,4 -0,9 -0,3 -0,7  
Freqüència 12 9 1 3 25 
% de sortida  1,9% 4,0% 2,6% 2,1% 2,4% 

Universitat/ 
Equivalent 

Residu corregit -1,4 1,8 -0,1 -0,2  
Freqüència 1 0 1 0 2 
% de sortida  0,2% 0,0% 2,6% 0,0% 0,2% 

Formació no 
reglada/altres 

Residu corregit -0,3 -0,7 3,5 -0,6  
Freqüència 648 223 39 144 1.054 Total 
% de sortida  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig.  aproximada 
0,184 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,106 

0,007 
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Taula B55. Altres centres penitenciaris 
 

Sortida presó agrupada 
 Llibertat 

definitiva 
Llibertat 

condicional 
Altres 

conceptes 
No retorns 
o evasions 

Total 

Freqüència 439 83 48 42 612 
% de sortida  53,5% 29,0% 76,2% 23,7% 45,5% No 
Residu corregit 7,4 -6,3 5,0 -6,2  
Freqüència 203 96 7 58 364 
% de sortida  24,8% 33,6% 11,1% 32,8% 27,0% Sí, un 
Residu corregit -2,4 2,8 -2,9 1,8  
Freqüència 72 58 4 32 166 
% de sortida  8,8% 20,3% 6,3% 18,1% 12,3% Sí, dos 
Residu corregit -4,9 4,6 -1,5 2,5  
Freqüència 106 49 4 45 204 
% de sortida  12,9% 17,1% 6,3% 25,4% 15,2% 

Sí, tres o 
més 

Residu corregit -2,8 1,1 -2,0 4,1  
Freqüència 820 286 63 177 1.346 Total 
% de sortida  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig.aproximada 
0,302 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,174 

0,000 

 
  
Taula B56. N classificacions agrupada 
 

Sortida presó agrupada 
 Llibertat 

definitiva 
Llibertat 

condicional 
Altres 

conceptes 
No retorns 
o evasions 

Total 

Freqüència 307 1 42 4 354 
% de sortida  37,4% 0,3% 66,7% 2,3% 26,3% Sense classificar 
Residu corregit 11,6 -11,2 7,5 -7,8  
Freqüència 259 139 17 106 521 
% de sortida  31,6% 48,6% 27,0% 59,9% 38,7% 

1  
classificació 

Residu corregit -6,7 3,9 -2,0 6,2  
Freqüència 111 99 1 37 248 
% de sortida  13,5% 34,6% 1,6% 20,9% 18,4% 

2  
classificacions 

Residu corregit -5,8 8,0 -3,5 0,9  
Freqüència 143 47 3 30 223 
% de sortida  17,4% 16,4% 4,8% 16,9% 16,6% 

3 o més 
classificacions 

Residu corregit 1,1 -0,1 -2,6 0,1  
Freqüència 820 286 63 177 1.346 Total 
% de sortida  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,470 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,272 

0,000 
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Taula B57. Ubicacions diferents agrupada 
Sortida presó agrupada 

 Llibertat 
definitiva 

Llibertat 
condicional 

Altres 
conceptes 

No retorns 
o evasions 

Total 

Freqüència 430 105 46 35 616 
% de sortida  52,4% 36,7% 73,0% 19,8% 45,8% 

Entre 1 i 4 
ubicacions 

Residu corregit 6,1 -3,5 4,4 -7,4  
Freqüència 132 106 6 45 289 
% de sortida  16,1% 37,1% 9,5% 25,4% 21,5% 

Entre 5 i 9 
ubicacions 

Residu corregit -6,0 7,2 -2,4 1,4  
Freqüència 145 45 7 53 250 
% de sortida  17,7% 15,7% 11,1% 29,9% 18,6% 

Entre 10 i 
20 
ubicacions Residu corregit -1,0 -1,4 -1,6 4,2  

Freqüència 113 30 4 44 191 
% de sortida  13,8% 10,5% 6,3% 24,9% 14,2% 

Més de 20 
ubicacions 

Residu corregit -0,5 -2,0 -1,8 4,4  
Freqüència 820 286 63 177 1.346 Total 
% de sortida  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig.aproximada 
0,315 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,182 

0,000 

 
Taula B58. Dicotòmica regressions 

Sortida presó agrupada 
 Llibertat 

definitiva 
Llibertat 

condicional 
Altres 

conceptes 
No retorns 
o evasions 

Total 

Freqüència 624 247 60 142 1.073 
% de sortida  76,1% 86,4% 95,2% 80,2 79,7% No 
Residu corregit -4,1 3,1 3,1 0,2  
Freqüència 196 39 3 35 273 
% de sortida  23,9% 13,6% 4,8% 19,8% 20,3% Sí 
Residu corregit 4,1 -3,1 -3,1 -0,2  
Freqüència 820 286 63 177 1.346 Total 
% de sortida  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,133 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,133 

0,000 

 
Taula B59. Permisos ordinaris pena base 

Sortida presó agrupada 
 Llibertat 

definitiva 
Llibertat 

condicional 
Altres 

conceptes 
No retorns 
o evasions 

Total 

Freqüència 464 12 51 5 532 
% de sortida  56,6% 4,2% 81,0% 2,8% 39,5% No 
Residu corregit 16,0 -13,8 6,9 -10,7  
Freqüència 356 274 12 172 814 
% de sortida  43,4% 95,8% 19,0% 97,2% 60,5% Sí 
Residu corregit -16,0 13,8 -6,9 10,7  
Freqüència 820 286 63 177 1.346 Total 
% de sortida  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,541 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,541 

0,000 

Taula B60. Permisos extraordinaris pena base 
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Sortida presó agrupada 
 Llibertat 

definitiva 
Llibertat 

condicional 
Altres 

conceptes 
No retorns 
o evasions 

Total 

Freqüència 627 95 61 96 879 
% de sortida  76,5% 33,2% 96,8% 54,2% 65,3% No 
Residu corregit 10,7 -12,8 5,4 -3,3  
Freqüència 193 191 2 81 467 
% de sortida  23,5% 66,8% 3,2% 45,8% 34,7% Sí 
Residu corregit -10,7 12,8 -5,4 3,3  
Freqüència 820 286 63 177 1.346 Total 
% de sortida  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,397 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,397 

0,000 

 
Taula B61. Sortides programades 
 

Sortida presó agrupada 
 Llibertat 

definitiva 
Llibertat  

condicional 
Altres 

conceptes 
No retorns 
o evasions 

Total 

Freqüència 695 189 59 95 1.038 
% de sortida  84,8% 66,1% 93,7% 53,7% 77,1% No 
Residu corregit 8,3 -5,0 3,2 -8,0  
Freqüència 125 97 4 82 308 
% de sortida  15,2% 33,9% 6,3% 46,3% 22,9% Sí 
Residu corregit -8,3 5,0 -3,2 8,0  
Freqüència 820 286 63 177 1.346 Total 
% de sortida  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,288 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,288 

0,000 

 
Taula B62. Agrupació 5 tipus de delictes 

Sortida presó agrupada 
 Llibertat 

definitiva 
Llibertat  

condicional 
Altres 

conceptes 
No retorns 
o evasions 

Total 

Freqüència 83 26 5 9 123 
% de sortida  10,1% 9,1% 7,9% 5,1% 9,1% 

C. les 
persones 

Residu corregit 1,6 0,0 -0,3 -2,0  
Freqüència 7 11 3 3 24 
% de sortida  0,9% 3,8% 4,8% 1,7% 1,8% 

C. llibertat. 
sexual 

Residu corregit -3,2 3,0 1,8 -0,1  
Freqüència 546 119 3. 101 796 
% de sortida  66,6% 41,6% 47,6% 57,1% 59,1% C. propietat 
Residu corregit 6,9 -6,8 -1,9 -0,6  
Freqüència 64 101 14 56 235 
% de sortida  7,8% 35,3% 22,2% 31,6% 17,5% Drogues 
Residu corregit -11,6 9,0 1,0 5,3  
Freqüència 120 29 11 8 168 
% de sortida  14,6% 10,1% 17,5% 4,5% 12,5% 

Altres 
delictes 

Residu corregit 3,0 -1,4 1,2 -3,4  
Freqüència 820 286 63 177 1.346 Total 
% de sortida  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Mesures simètriques:  Valor Sig.aproximada 
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0,359 Phi 
V de Cramer 0,208 

0,000 

 
Taula B63. Delicte violent 
 

Sortida presó agrupada 
 Llibertat 

definitiva 
Llibertat  

condicional 
Altres 

conceptes 
No retorns 
o evasions 

Total 

Freqüència 137 53 9 26 225 
% de sortida  16,7% 18,5% 14,3% 14,7% 16,7% 

Delicte 
violent 

Residu corregit 0,0 0,9 -0,5 -0,8  
Freqüència 683 233 54 151 1.121 
% de sortida  83,3% 81,5% 85,7% 85,3% 83,3% 

Delicte 
no violent 

Residu corregit 0,0 -0,9 -0,5 -0,8  
Freqüència 820 286 63 177 1.346 Total 
% de sortida  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,033 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,033 

0,690 

 
Taula B64. Ingressos anteriors a presó 
 

Sortida presó agrupada 
 Llibertat 

definitiva 
Llibertat  

condicional 
Altres 

conceptes 
No retorns 
o evasions 

Total 

Freqüència 268 147 44 65 524 
% de sortida  32,7% 51,4% 69,8% 36,7% 38,9% No 
Residu corregit -5,9 4,9 5,2 -0,6  
Freqüència 552 139 19 112 822 
% de sortida  67,3% 48,6% 30,2% 63,3% 61,1% Sí 
Residu corregit 5,9 -4,9 -5,2 0,6  
Freqüència 820 286 63 177 1.346 Total 
% de sortida  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,207 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,207 

0,000 

 
Taula B65. Dades quantitatives 
 

Variable 
Sortida presó 
agrupada 

N Mitjana 
Desviació 
típica 

Significació 

Llib. definitiva 818 0,9 1,4 Nombre de fills 
Llib. condicional 285 1,2 1,7 

0,002 

Llib. definitiva 551 4,1 4,1 Quants ingressos anteriors 
Llib. condicional 140 2,2 1,6 

0,000 

Llib. definitiva 820 1,3 1,7 Nombre de classificacions 
Llib. condicional 286 1,9 1,3 

0,000 

Llib. definitiva 820 0,4 0,4 Nombre de regressions 
Llib. condicional 286 0,2 0,5 

0,001 

Llib. definitiva 820 0,2 0,6 Nombre 1r graus 
Llib. condicional 286 0,1 0,3 

0,001 

Llib. definitiva 820 1,4 2,9 N total d’incidents 
Llib. condicional 286 0,7 2,1 

0,000 

Llib. definitiva 820 3,4 7,8 N total faltes 
Llib. condicional 286 1,2 3,1 

0,000 
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Llib. definitiva 820 2,6 6,4 N total sancions 
Llib. condicional 286 1,0 2,8 

0,000 

Llib. definitiva 543 27,0 8,4 Edat primer ingrés presó 
Llib. condicional 140 29,0 11,1 

0,017 

Llib. definitiva 819 32,2 9,3 Edat al entrar a presó PB 
Llib. condicional 286 34,2 11,0 

0,002 

Llib. definitiva 819 32,2 9,3 Edat delicte PB 
Llib. condicional 286 34,2 11,0 

0,003 

Llib. definitiva 819 34,0 9,3 Edat al sortir de la PB 
Llib. condicional 286 37,3 10,8 

0,000 

Llib. definitiva 804 601,2 1.008,8 Total temps condemna PB 
Llib. condicional 286 1.750,4 1.846,2 

0,000 

Llib. definitiva 804 20,0 33,6 Total de PB en mesos 
Llib. condicional 286 58,3 61,5 

0,000 
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Taules B66 a B75: Diferències amb els que van trenc ar el compliment de la pena 
 
Taula B66.Nacionalitat 
 

Grup d’estudi  
Excarcerats Evadits 

Total 

Freqüència 855 107 962 
% de Grup d’estudi 69,5% 61,8% 68,6% Espanyol 
Residu corregit 2,0 -2,0  
Freqüència 375 66 441 
% de Grup d’estudi 30,5% 38,2% 31,4% Estranger 
Residu corregit -2,0 2,0  
Freqüència 1.230 173 1.403 Total 
% de Gènere 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,054 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,054 

0, 042 

 
Taula B67. Àrea geogràfica de procedència 

Grup d’estudi 
 

Excarcerats Excarcerats 
Total 

Freqüència 855 107 962 
% de Grup d’estudi 69,5% 61,8% 68,6% Espanya 
Residu corregit 2,0 -2,0  
Freqüència 46 16 62 
% de Grup d’estudi 3,7% 9,2% 4,4% Unió Europea 
Residu corregit -3,3 3,3  
Freqüència 46 0 46 
% de Grup d’estudi 3,7% 0,0% 3,3% 

Resta 
d’Europa 

Residu corregit 2,6 -2,6  
Freqüència 183 20 203 
% de Grup d’estudi 14,9% 11,6% 14,5% Magrib 
Residu corregit 1,2 -1,2  
Freqüència 32 9 41 
% de Grup d’estudi 2,6% 5,2% 2,9% Resta d’Àfrica 
Residu corregit -1,9 1,9  
Freqüència42 42 18 60 
% de Grup d’estudi 3,4% 10,4% 4,3% Centre i Sud 

Amèrica 
Residu corregit -4,3 4,3  
Freqüència 25 3 18 
% de Grup d’estudi 2,0% 1,7% 2,0% Àsia 
Residu corregit 0,3 -0,3  
Freqüència 1 0 1 
% de Grup d’estudi 0,1% 0,0% 0,1% Resta del Món 
Residu corregit 0,4 -0,4  
Freqüència 1.230 173 1.403 

Total  
% de Grup d’estudi 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig .aproximada 
0,170 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,170 

0, 000 
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Taula B68. Intervals de fills 
 

Grup d’estudi 
 

Excarcerats Excarcerats 
Total 

Freqüència 660 77 737 
% de Grup d’estudi 53,8% 44,8% 52,7% No té fills 
Residu corregit 2,2 -2,2  
Freqüència 433 37 500 
% de Grup d’estudi 35,3% 39,0% 35,7% 1 o 2 fills 
Residu corregit -0,9 0,9  
Freqüència 134 67 162 
% de Grup d’estudi 10,9% 16,3% 11,6% 3 o més fills 
Residu corregit -2,1 2,1  
Freqüència 1.227 172 1.399 

Total  
% de Grup d’estudi 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,069 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,069 

0, 036 

 
Taula B69. N classificacions agrupada  
 

Grup d’estudi 
 

Excarcerats Excarcerats 
Total 

Freqüència 402 4 406 
% de Grup d’estudi 32,7% 2,3% 28,9% 

Sense 
classificar 

Residu corregit 8,2 -8,2  
Freqüència 422 104 526 
% de Grup d’estudi 34,3% 60,1% 37,5% 1 classificació 
Residu corregit -6,6 6,6  
Freqüència 210 38 248 
% de Grup d’estudi 17,1% 22,0% 17,7% 2 classificacions 
Residu corregit -1,6 1,6  
Freqüència 196 27 223 
% de Grup d’estudi 15,9% 15,6% 15,9% 3 o més 

classificacions 
Residu corregit 0,1 -0,1  
Freqüència 1.230 173 1.403 

Total  
% de Grup d’estudi 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,235 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,235 

0, 000 

 
Taula B70. N classificacions agrupada 
 

Grup d’estudi 
 

Excarcerats Excarcerats 
Total 

Freqüència 634 33 667 
% de Grup d’estudi 51,5% 19,1% 47,5% 

Entre 1 i 4 
ubicacions 

Residu corregit 8,0 -8,0  
Freqüència 249 45 294 
% de Grup d’estudi 20,2% 26,0% 21,0% 

Entre 5 i 9 
ubicacions 

Residu corregit -1,7 1,7  
Entre 10 i 20 Freqüència 197 54 251 
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% de Grup d’estudi 16,0% 31,2% 17,9% ubicacions 
Residu corregit -4,9 4,9  
Freqüència 150 41 191 
% de Grup d’estudi 12,2% 23,7% 13,6% Més de 20 

ubicacions 
Residu corregit -4,1 4,1  
Freqüència 1.230 173 1.403 

Total  
% de Grup d’estudi 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,224 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,224 

0, 000 

 
Taula B71. Permisos ordinaris pena base 
 

Grup d’estudi 
 

Excarcerats Excarcerats 
Total 

Freqüència 583 5 588 
% de Grup d’estudi 47,4% 2,9% 41,9% No  
Residu corregit 11,1 -11,1  
Freqüència 647 168 815 
% de Grup d’estudi 52,6% 97,1% 58,1% Sí 
Residu corregit -11,1 11,1  
Freqüència 1.230 173 1.403 

Total  
% de Grup d’estudi 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,297 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,297 

0, 036 

 
Taula B72. Permisos extraordinaris pena base 
 

Grup d’estudi 
 

Excarcerats Excarcerats 
Total 

Freqüència 840 95 935 
% de Grup d’estudi 68,3% 54,9% 66,6% No  
Residu corregit 3,5 -3,5  
Freqüència 390 78 468 
% de Grup d’estudi 31,7% 45,1% 33,4% Sí 
Residu corregit -3,5 3,5  
Freqüència 1.230 173 1.403 

Total  
% de Grup d’estudi 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,093 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,093 

0, 000 
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Taula B73. Sortides programades 
 

Grup d’estudi 
 

Excarcerats Excarcerats 
Total 

Freqüència 1.000 93 1.093 
% de Grup d’estudi 81,3% 53,8% 77,9% No  
Residu corregit 8,2 -8,2  
Freqüència 230 80 310 
% de Grup d’estudi 18,7% 46,2% 22,1% Sí 
Residu corregit -8,2 8,2  
Freqüència 1.230 173 1.403 

Total  
% de Grup d’estudi 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,218 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,218 

0, 000 

 
Taula B74. Agrupació 5 delictes 
 

Grup d’estudi 
 

Excarcerats Excarcerats 
Total 

Freqüència 120 9 129 
% de Grup d’estudi 9,8% 5,2% 9,2% C. les persones 
Residu corregit 1,9 -1,9  
Freqüència 21 4 25 
% de Grup d’estudi 1,7% 2,3% 1,8% C. llib. sexual 
Residu corregit -0,6 0,6  
Freqüència 728 97 825 
% de Grup d’estudi 59,2% 56,1% 58,8% C. propietat 
Residu corregit 0,8 -0,8  
Freqüència 182 55 237 
% de Grup d’estudi 14,8% 31,8% 16,9% Drogues 
Residu corregit -5,6 5,6  
Freqüència 179 8 187 
% de Grup d’estudi 14,6% 4,6% 13,3% Altres delictes 
Residu corregit 3,6 -3,6  
Freqüència 1.230 173 1.403 

Total  
% de Grup d’estudi 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,171 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,171 

0, 000 
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Taula B75. Dades quantitatives 
 

Variable Grup d’estudi N Mitjana 
Desviació 
típica 

Significació 

Excarcerats 1.230 1,4 1,6 Nombre de classificacions 
Evadits 173 1,7 1,3 

0,009 

Excarcerats 1.230 9,3 12,4 Nombre d’ubicacions diferents 
Evadits 173 15,4 14,4 

0,000 

Excarcerats 862 19,4 23,4 N total activitats 
Evadits 168 33,6 27,2 

0,000 

Excarcerats 1.230 1,1 2,6 N total d’incidents 
Evadits 173 2,2 4,0 

0,000 

Excarcerats 1.230 2,6 6,6 N total faltes 
Evadits 173 4,3 6,7 

0,002 

Excarcerats 1.230 2,0 5,5 N total sancions 
Evadits 173 3,3 5,6 

0,004 

Excarcerats 732 27,3 9,0 Edat primer ingrés presó 
Evadits 107 24,6 7,3 

0,003 

Excarcerats 1.229 32,6 10,0 Edat al entrar a presó PB 
Evadits 173 30,4 8,8 

0,006 

Excarcerats 1.229 32,5 10,0 Edat delicte PB 
Evadits 173 30,3 8,9 

0,004 

Excarcerats 1.198 873,4 1.326,5 Total temps condemna PB 
Evadits 172 1.883,9 1.492,8 

0,000 

Excarcerats 1.198 29,2 44,2 Total de PB en mesos 
Evadits 172 62,8 49,8 

0,000 
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Taules B76 a B93: Diferències entre el perfil del r eingrés penitenciari per 
reincidència del que no és reincident 
 
Taula B76. Darrera presó on ha complert la condemna  base 
 
 Consta de reingrés a la presó 
 No Sí 

Total 

Freqüència 46 6 52 
% de reingrés? 5,5% 1,1% 3,7% Obert BCN 
Residu corregit 4,3 -4,3  
Freqüència 242 220 246 
% de reingrés? 28,9% 38,9% 32,9% CP Homes BCN 
Residu corregit -3,9 3,9  
Freqüència 108 94 202 
% de reingrés? 12,9% 16,6% 14,4% CP Brians 1 
Residu corregit -2,0 2,0  
Freqüència 73 76 149 
% de reingrés? 8,7% 13,5% 10,6% 

CP Quatre 
Camins 

Residu corregit -2,8 2,8  
Freqüència 63 20 83 
% de reingrés? 7,5% 3,5% 5,9% 

Obert Homes 
(Wad-Ras) 

Residu corregit 3,1 -3,1  
Freqüència 51 21 72 
% de reingrés? 6,1% 3,7% 5,1% CP Dones BCN 
Residu corregit 2,0 -2,0  
Freqüència 42 30 72 
% de reingrés? 5,0% 5,3% 5,1% CP Joves BCN 
Residu corregit -0,2 0,2  
Freqüència 31 8 39 
% de reingrés? 3,7% 1,4% 2,8% CP Girona 
Residu corregit 2,6 -2,6  
Freqüència 26 11 37 
% de reingrés? 3,1% 1,9% 2,6% CP Figueres 
Residu corregit 1,3 -1,3  
Freqüència 79 51 130 
% de reingrés? 9,4% 9,0% 9,3% CP Ponent 
Residu corregit 0,3 0,3  
Freqüència 24 3 27 
% de reingrés? 2,9% 0,5% 1,9% Obert Lleida 
Residu corregit 3,1 -3,1  
Freqüència 53 25 78 
% de reingrés? 6,3% 4,4% 5,6% CP Tarragona 
Residu corregit 1,5 -1,5  
Freqüència 838 565 1.403 

Total  
% de reingrés? 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,225 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,225 

0, 000 

 



 
204 

Taula B77. Nacionalitat 
 
 Consta de reingrés a la presó 
 No Sí 

Total 

Freqüència 593 369 962 
% de reingrés? 70,8% 65,3% 68,6% Espanyol 
Residu corregit 2,2 -2,2  
Freqüència 245 196 441 
% de reingrés? 29,2% 34,7% 31,4% Estranger 
Residu corregit -2,2 2,2  
Freqüència 838 565 1.403 

Total  
% de reingrés? 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,058 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,058 

0, 031 

 
Taula B78. Àrea geogràfica de procedència 
 
 Consta de reingrés a la presó 
 No Sí 

Total 

Freqüència 593 369 962 
% de reingrés? 70,8% 65,3% 68,6% Espanya 
Residu corregit 2,2 -2,2  
Freqüència 40 22 62 
% de reingrés? 4,8% 3,9% 4,4% Unió Europea 
Residu corregit 0,8 -0,8  
Freqüència 20 26 46 
% de reingrés? 2,4% 4,6% 3,3% Resta d’Europa 
Residu corregit -2,3 2,3  
Freqüència 95 108 203 
% de reingrés? 11,3% 19,1% 14,5% Magrib 
Residu corregit -4,1 4,1  
Freqüència 28 13 41 
% de reingrés? 3,3% 2,3% 2,9% Resta d’Àfrica 
Residu corregit 1,1 -1,1  
Freqüència 49 11 60 
% de reingrés? 5,8% 1,9% 4,3% 

Centre i Sud 
Amèrica 

Residu corregit 3,5 -3,5  
Freqüència 12 16 28 
% de reingrés? 1,4% 2,8% 2,0% Àsia 
Residu corregit -1,8 1,8  
Freqüència 1 0 1 
% de reingrés? 0,1% 0,0% 0,1% Resta del Món 
Residu corregit 0,8 -0,8  
Freqüència 838 565 1.403 

Total  
% de reingrés? 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,166 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,116 

0, 000 
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Taula B79. Coneixement del castellà 
 
 Consta de reingrés a la presó 
 No Sí 

Total 

Freqüència 11 10 21 
% de reingrés? 3,1% 2,5% 2,8% No l’entén 
Residu corregit 0,6 -0,6  
Freqüència 53 70 123 
% de reingrés? 15,0% 17,2% 16,1% L’entén 
Residu corregit -0,8 0,8  
Freqüència 56 77 133 
% de reingrés? 15,8% 18,9% 17,5% El parla 
Residu corregit -1,1 1,1  
Freqüència 234 251 485 
% de reingrés? 66,1% 61,5% 63,6% L’escriu 
Residu corregit 1,3 -1,3  
Freqüència 354 408 762 

Total  
% de reingrés presó? 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,057 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,057 

0,476 

 
Taula B80. Coneixement del català 
 
 Consta de reingrés a la presó 
 No Sí 

Total 

Freqüència 111 152 263 
% de reingrés? 31,6% 38,9% 35,4% No l’entén 
Residu corregit -2,1 2,1  
Freqüència 116 152 268 
% de reingrés?? 33,0% 38,9% 36,1% L’entén 
Residu corregit -1,6 1,6  
Freqüència 71 53 124 
% de reingrés? 20,2% 13,6% 16,7% El parla 
Residu corregit 2,4 -2,4  
Freqüència 53 34 87 
% de reingrés? 15,1% 8,7% 11,7% L’escriu 
Residu corregit 2,7 -2,7  
Freqüència 351 391 742 

Total  
% de reingrés? 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,146 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,146 

0,001 
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Taula B81. Intervals de nombre de fills 
 
 Consta de reingrés a la presó 
 No Sí 

Total 

Freqüència 444 293 737 
% de reingrés? 53,2% 52,0% 52,7% No té fills 
Residu corregit 0,0 -0,4  
Freqüència 281 219 500 
% de reingrés? 33,7% 38,8% 35,7% 1 o 2 fills 
Residu corregit -2,0 2,0  
Freqüència 110 52 162 
% de reingrés? 13,2% 9,2% 11,6% 3 o més fills 
Residu corregit 2,3 -2,3  
Freqüència 835 564 1.399 

Total  
% de reingrés? 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,072 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,072 

0,028 

 
Taula B82. Nivell d’estudis 
 
 Consta de reingrés a la presó 
 No Sí 

Total 

Freqüència 66 46 112 
% de reingrés? 10,8% 9,5% 10,2% 

1r nivell etapa 
instrumental 

Residu corregit 0,7 -0,7  
Freqüència 70 77 147 
% de reingrés? 11,5% 15,9% 13,4% 

2n nivell etapa 
instrumental 

Residu corregit -2,1 2,1  
Freqüència174 174 174 348 
% de reingrés? 28,5% 36,0% 31,8% 

3r nivell etapa 
instrumental 

Residu corregit -2,6 2,6  
Freqüència 283 174 457 
% de reingrés? 46,4% 36,0% 41,8% ESO/Equivalent 
Residu corregit 3,5 -3,5  
Freqüència 0 3 3 
% de reingrés? 0,0% 0,6% 0,3% 

Batxillerat/ 
Equivalent 

Residu corregit -1,9 1,9  
Freqüència 16 9 25 
% de reingrés? 2,6% 1,9% 2,3% 

Universitat/ 
Equivalent 

Residu corregit 0,8 -0,8  
Freqüència 1 1 2 
% de reingrés? 0,2% 0,2% 0,2% 

Formació no 
reglada/altres 

Residu corregit -0,2 0,2  
Freqüència 610 484 1.094 

Total  
% de reingrés? 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,137 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,137 

0, 002 
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Taula B83 Ingressos anteriors a presó 
 
 Consta de reingrés a la presó 
 No Sí 

Total 

Freqüència 412 144 556 
% de reingrés? 49,2% 25,5% 39,6% No 
Residu corregit 8,9 -8,9  
Freqüència 426 421 847 
% de reingrés? 50,8% 74,5% 60,4% Sí 
Residu corregit -8,9 8,9  
Freqüència 838 565 1.403 

Total  
% de reingrés? 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,237 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,237 

0, 000 

 
Taula B84. Agrupació 5 tipus de delictes 
 
 Consta de reingrés a la presó 
 No Sí 

Total 

Freqüència 89 40 129 
% de reingrés? 10,6% 7,1% 9,2% C. les persones 
Residu corregit 2,3 -2,3  
Freqüència 25 0 25 
% de reingrés? 3,0% 0,0% 1,8% C. llib. sexual 
Residu corregit 4,1 -4,1  
Freqüència174 412 413 825 
% de reingrés? 49,2% 73,1% 58,8% C. propietat 
Residu corregit -8,9 8,9  
Freqüència 199 38 237 
% de reingrés? 23,7% 6,7% 16,9% Drogues 
Residu corregit 8,3 -8,3  
Freqüència 113 74 187 
% de reingrés? 13,5% 13,1% 13,3% Altres delictes 
Residu corregit 0,2 -0,2  
Freqüència 838 565 1.403 

Total  
% de reingrés? 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,283 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,283 

0, 000 

 
Taula B85. N classificacions agrupada 
 
 Consta de reingrés a la presó 
 No Sí 

Total 

Freqüència 206 200 406 
% de reingrés? 24,6% 35,4% 28,9% 

Sense 
classificar 

Residu corregit -4,4 4,4  
Freqüència 341 185 526 
% de reingrés? 40,/% 32,7% 37,5% 1 classificació 
Residu corregit 3,0 -3,0  

2 classificacions Freqüència 172 76 248 
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% de reingrés? 20,5% 13,5% 17,7% 
Residu corregit 3,4 -3,4  
Freqüència 119 104 223 
% de reingrés? 14,2% 18,4% 15,9% 

3 o més 
classificacions 

Residu corregit -2,1 2,1  
Freqüència 838 565 1.403 

Total  
% de reingrés? 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,153 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,153 

0,000 

 
Taula B86. Ubicacions diferents agrupada 
 
 Consta de reingrés a la presó 
 No Sí 

Total 

Freqüència 396 271 667 
% de reingrés? 47,3% 48,0% 47,5% 

Entre 1 i 4 
ubicacions 

Residu corregit -0,3 0,3  
Freqüència 206 88 294 
% de reingrés? 24,6% 15,6% 21,0% 

Entre 5 i 9 
ubicacions 

Residu corregit 4,1 -4,1  
Freqüència 148 103 294 
% de reingrés? 17,7% 18,2% 17,9% 

Entre 10 i 20 
ubicacions 

Residu corregit -0,3 0,3  
Freqüència 88 103 191 
% de reingrés? 10,5% 18,2% 13,6% 

Més de 20 
ubicacions 

Residu corregit -4,1 4,1  
Freqüència 838 565 1.403 

Total  
% de reingrés? 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,141 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,141 

0,000 

 
Taula B87. Dicotòmica regressions 
 
 Consta de reingrés a la presó 
 No Sí 

Total 

Freqüència 692 438 1.130 
% de reingrés? 82,6% 77,5% 80,5% No 
Residu corregit 2,3 -2,3  
Freqüència 146 127 273 
% de reingrés? 17,4% 22,5% 19,5% Sí 
Residu corregit -2,3 2,3  
Freqüència 838 565 1.403 

Total  
% de reingrés? 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,063 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,063 

0, 019 
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Taula B88. Permisos ordinaris pena base 
 Consta de reingrés a la presó 
 No Sí 

Total 

Freqüència 512 423 935 
% de reingrés? 61,1% 74,9% 66,6% No 
Residu corregit -5,4 5,4  
Freqüència 326 142 468 
% de reingrés? 38,9% 25,1% 33,4% Sí 
Residu corregit 5,4 -5,4  
Freqüència 838 565 1.403 

Total  
% de reingrés? 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
-0,143 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,143 

0, 000 

 
Taula B89. Permisos extraordinaris pena base 
 Consta de reingrés a la presó 
 No Sí 

Total 

Freqüència 290 298 588 
% de reingrés? 34,6% 52,7% 41,9% No 
Residu corregit -6,8 6,8  
Freqüència 548 267 815 
% de reingrés? 65,4% 47,3% 58,1% Sí 
Residu corregit 6,8 -6,8  
Freqüència 838 565 1.403 

Total  
% de reingrés? 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
-0,180 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,180 

0, 000 

 
Taula B90. Sortida presó agrupada 
 Consta de reingrés a la presó 
 No Sí 

Total 

Freqüència 399 421 820 
% de reingrés? 49,6% 77,8% 60,9% 

Llibertat 
definitiva 

Residu corregit -10,4 10,4  
Freqüència 241 45 286 
% de reingrés? 29,9% 8,3% 21,2% 

Llibertat 
condicional 

Residu corregit 9,5 -9,5  
Freqüència 46 17 63 
% de reingrés? 5,7% 3,1% 4,7% 

Altres 
conceptes 

Residu corregit 2,2 -2,2  
Freqüència 119 58 177 
% de reingrés? 14,8% 10,7% 13,2% 

No retorns o 
evasions 
 Residu corregit 2,2 -2,2  

Freqüència 805 451 1.346 
Total  

% de reingrés? 100,0% 100,0% 100,0% 
Valor Sig. aproximada 
0,301 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,301 

0,000 
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Taula B91. Dades quantitatives 
 

Variable 
Consta 

reingrés a la 
presó? 

N Mitjana 
Desviació 
típica 

Significació 

No 426 2,8 2,6 Quants ingressos anteriors 
Sí 421 4,4 4,3 

0,000 

No 838 9,0 10,7 Nombre d’ubicacions diferents 
Sí 565 11,6 15,4 

0,000 

No 639 19,8 22,4 N total activitats 
Sí 391 25,0 27,5 

0,001 

No 838 0,2 0,6 Nombre de regressions 
Sí 565 0,4 0,8 

0,000 

No 838 0,1 0,4 Nombre 1r graus 
Sí 565 0,2 0,6 

0,000 

No 838 0,9 2,4 N total d’incidents 
Sí 565 1,7 3,3 

0,000 

No 838 2,0 5,3 N total faltes 
Sí 565 3,9 8,2 

0,000 

No 838 1,6 4,5 N total sancions 
Sí 565 3,0 6,6 

0,000 

No 424 28,7 10,0 Edat primer ingrés presó 
Sí 415 25,1 7,1 

0,000 

No 837 33,9 1,5 Edat al entrar a presó PB 
Sí 565 30,0 8,1 

0,000 

No 837 33,8 1,5 Edat delicte PB 
Sí 565 30,0 8,1 

0,000 

No 837 36,1 10,6 Edat al sortir de la PB 
Sí 565 32,0 8,0 

0,000 

No 825 1.159,4 1.494,5 Total temps condemna PB 
Sí 545 765,9 1.173,2 

0,000 

No 825 38,6 49,8 Total de PB en mesos 
Sí 545 25,5 39,1 

0,000 

 
Taula B92. Gènere 
 
 Consta de reingrés a la presó 
 No Sí 

Total 

Freqüència 765 526 1.291 
% de reingrés? 91,3% 93,1% 92,0% Home 
Residu corregit -1,2 1,2  
Freqüència 73 39 113 
% de reingrés? 8,7% 6,9% 8,0% Dona 
Residu corregit 1,2 -1,2  
Freqüència 838 565 1.403 

Total  
% de reingrés? 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
-0,033 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,033 

0, 220 
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Taula B93. Delicte violent 
 
 Consta de reingrés a la presó 
 No Sí 

Total 

Freqüència 148 84 232 
% de reingrés? 17,7% 14,9% 16,5% Delicte violent 
Residu corregit 1,4 -1,4  
Freqüència 690 481 1.171 
% de reingrés? 82,3% 85,1% 83,5% 

Delicte no 
violent 

Residu corregit -1,4 1,4  
Freqüència 838 565 1.403 

Total  
% de reingrés? 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,037 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,037 

0, 167 
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Taules B94 a B104: Diferències entre el perfil de l es diferents àrees geogràfiques 
 
Taula B94.intervals de nombre de fills 
 
  Àrea geogràfica de procedència 

  Unió 
Europea 

Resta 
Europa 

Magrib 
Resta 
d’Àfrica 

Centre i 
Sud 

Amèrica 
Àsia 

Total 

Freqüència 40 32 139 19 20 22 272 
% d’Àrea geo.  64,5% 71,1% 69,2% 46,3% 33,3% 78,6% 62,1% 

N
o 

té
 

fil
ls
 

Residu correg. 0,4 1,3 2,8 -2,2 -4,9 1,9  
Freqüència 22 12 49 16 27 5 132 
% d’Àrea geo.  35,5% 26,7% 24,4% 39,0% 45,0% 17,9% 30,1% 

1 
o 

2 
fil
ls
 

Residu correg. 1,0 -0,5 -2,4 1,3 2,7 -1,5  
Freqüència 0 1 13 6 13 1 34 
% d’Àrea geo.  0,0% 2,2% 6,5% 14,6% 21,7% 3,6% 7,8% 

3 
o 

m
és
 

fil
ls
 

Residu correg. -2,5 -1,5 -0,9 1,7 4,3 -0,9  
Freqüència 62 45 201 41 60 28 438 

To
t

al
 

% d’Àrea geo.  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Valor Sig. aproximada 

0,339 
Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,240 

0,000 

 
Taula B95. Nivell d’estudis 
 
  Àrea geogràfica de procedència 

  Unió 
Europea 

Resta 
Europa 

Magrib 
Resta 
d’Àfrica 

Centre i 
Sud 

Amèrica 
Àsia 

Total 

Freqüència 5 3 37 6 1 1 53 
% d’Àrea geo.  13,5% 25,0% 27,2% 25,0% 2,4% 9,1% 20,3% 

1r
 
ni
ve
ll 

et
ap
a 

in
st
ru
m
e

nt
al
 

Residu correg. -1,1 0,4 7,0 0,6 -3,1 -0,9  
Freqüència 7 1 41 8 3 4 64 
% d’Àrea geo.  18,9% 8,3% 30,1% 33,3% 7,3% 36,4% 24,5% 

2n
 n

iv
el
l 

et
ap
a 

in
st
ru
m
e

nt
al
 

Residu correg. -0,9 -1,3 6,1 1,1 -2,8 0,9  
Freqüència 6 4 34 5 9 5 63 
% d’Àrea geo.  16,2% 33,3% 25,0% 20,8% 22,0% 45,5% 24,1% 

3r
 
ni
ve
ll 

et
ap
a 

in
st
ru
m
e

nt
al
 

Residu correg. -1,2 -1,3 -1,8 -0,4 -0,4 1,7  
Freqüència 18 4 24 2 25 1 72 
% d’Àrea geo.  48,6% 33,3% 17,6% 8,3% 61,0% 9,1% 27,6% 

ES
O
/ 

Eq
ui
va
le

nt
 

Residu correg. 3,1 -0,8 -6,1 -2,2 5,2 -1,4  
Freqüència 0 0 0 2 0 0 2 
% d’Àrea geo.  0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 0,0% 0,0% 0,8% 

Ba
tx
ille

ra
t/ Eq

ui
va
le

nt
 

Residu correg. -0,6 -0,3 -0,7 4,5 -0,6 -0,3  
Freqüència 1 1 0 1 3 0 6 
% d’Àrea geo.  2,7% 8,3% 0,0% 4,2% 7,3% 0,0% 2,3% 

U
ni
ve
rs
it

at
/ 

Eq
ui
va
le

nt
 

Residu correg. 0,2 1,4 -1,9 0,6 2,3 -0,5  
Freqüència 0 1 0 0 0 0 1 
% d’Àrea geo.  0,0% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 

Fo
rm

ac
ió
 

no
 

re
gl
ad
a/
a

ltr
es
 

Residu correg. -0,4 4,6 -2,6 -0,3 -0,4 -0,2  
Freqüència 37 12  24 41 11 261 

To
ta

l % d’Àrea geo. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Valor Sig. aproximada 
0,644 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,288 

0,000 

 
Taula B96. Ingressos anteriors a presó 
 
  Àrea geogràfica de procedència 

  Unió 
Europea 

Resta 
Europa 

Magrib 
Resta 
d’Àfrica 

Centre i 
Sud 

Amèrica 
Àsia 

Total 

Freqüència 40 28 88 19 41 11 228 
% d’Àrea geo.  64,5% 60,9% 43,3% 46,3% 68,3% 39,3% 51,7% No 
Residu correg. 2,2 1,3 -3,2 -0,7 2,8 -1,4  
Freqüència 22 18 115 22 19 17 213 
% d’Àrea geo.  35,5% 39,1% 56,7% 53,7% 31,7% 60,7% 48,3% Sí 
Residu correg. -2,2 -1,3 3,2 0,7 -2,8 1,4 -1,0 
Freqüència 62 46 203 41 60 28 441 Total 
% d’Àrea geo. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,219 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,219 

0,002 

 
Taula B97. Agrupació 5 tipus delictes 
 
  Àrea geogràfica de procedència 

  Unió 
Europea 

Resta 
Europa 

Magrib 
Resta 
d’Àfrica 

Centre i 
Sud 

Amèrica 
Àsia 

Total 

Freqüència 3 2 15 1 5 1 27 
% d’Àrea geo.  4,8% 4,3% 7,4% 2,4% 8,3% 3,6% 6,1% 

C
. 

le
s 

pe
rs
on
e

s Residu correg. -0,5 -0,5 -1,0 -1,0 0,8 -1,0  
Freqüència 3 0 3 0 1 0 7 
% d’Àrea geo.  4,8% 0,0% 1,5% 0,0% 1,7% 0,0% 1,6% 

C
. 

lli
b.
 

se
xu
al
 

Residu correg. 2,2 -0,9 -0,4 -0,9 0,1 -0,7  
Freqüència 27 37 125 7 25 20 241 
% d’Àrea geo.  43,5% 80,4% 61,6% 17,1% 41,7% 71,4% 54,6% 

C
. 

pr
op
ie
t

at
 

Residu correg. -1,9 3,7 0,9 -5,1 -2,2 1,4  
Freqüència 17 1 43 28 22 4 116 
% d’Àrea geo.  27,4% 2,2% 21,2% 68,3% 36,7% 14,3% 26,3 

D
ro
gu
es
 

Residu correg. 0,2 -3,9 1,8 6,4 2,0 -0,4  
Freqüència 12 6 17 5 7 3 50 
% d’Àrea geo.  19,4% 13,0% 8,4% 12,2% 11,7% 10,7% 11,3% 

Al
tre

s 
de
lic
te
s 

Residu correg. 2,1 0,4 -2,2 0,2 0,1 -0,4  
Freqüència 62 46 203 41 60 28 441 

To
t

al
 

% d’Àrea geo. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Valor Sig. aproximada 

0,434 
Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,217 

0,000 
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Taula B98. Permisos ordinaris pena base 
 
  Àrea geogràfica de procedència 

  Unió 
Europea 

Resta 
Europa 

Magrib 
Resta 
d’Àfrica 

Centre i 
Sud 

Amèrica 
Àsia 

Total 

Freqüència 35 44 123 12 23 23 260 
% d’Àrea geo.  56,5% 95,7% 60,6% 29,3% 36,7% 82,1% 59,0% No 
Residu correg. -0,4 5,3 0,6 -4,1 -3,8 2,6  
Freqüència 27 2 80 29 38 5 181 
% d’Àrea geo.  43,5% 4,3% 39,4% 70,7% 63,3% 17,9% 41,0% Sí 
Residu correg. 0,4 -5,3 -0,6 4,1 3,8 -2,6  
Freqüència 62 46 203 41 60 28 441 Total 
% d’Àrea geo.  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,369 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,369 

0,000 

 
Taula B99. Permisos extraordinaris pena base 
 
  Àrea geogràfica de procedència 

  Unió 
Europea 

Resta 
Europa 

Magrib 
Resta 
d’Àfrica 

Centre i 
Sud 

Amèrica 
Àsia 

Total 

Freqüència 57 46 169 24 45 26 368 
% d’Àrea geo.  91,9% 100,0% 83,3% 58,5% 75,0% 92,9% 83,4% No 
Residu correg. 1,9 3,2 -0,1 -4,5 -1,9 1,4  
Freqüència 5 0 34 17 15 2 73 
% d’Àrea geo.  8,1% 0,0% 16,7% 41,5% 25,0% 7,1% 16,6% Sí 
Residu correg. -1,9 -3,2 0,1 4,5 1,9 -1,4  
Freqüència 62 46 203 41 60 28 441 Total 
% d’Àrea geo. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 

0,285 
Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,285 

0,000 

 
Taula B100. Sortides programades  
 
  Àrea geogràfica de procedència 

  Unió 
Europea 

Resta 
Europa 

Magrib 
Resta 
d’Àfrica 

Centre i 
Sud 

Amèrica 
Àsia 

Total 

Freqüència 54 46 178 31 39 26 375 
% d’Àrea geo.  87,1% 100,0% 87,7% 75,6% 65,0% 92,9% 85,0% No 
Residu correg. 0,5 3,0 1,4 -1,8 -4,7 1,2  
Freqüència 8 0 25 10 21 2 66 
% d’Àrea geo.  12,9% 0,0% 12,3% 24,4 35,0% 7,1% 15,0% Sí 
Residu correg. -0,5 -3,0 -1,4 1,8 4,7 -1,2  
Freqüència 62 46 203 41 60 28 441 Total 
% d’Àrea geo. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,272 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,272 

0,000 

 
Taula B101. Sortida presó agrupada 
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  Àrea geogràfica de procedència 

  Unió 
Europea 

Resta 
Europa 

Magrib 
Resta 
d’Àfrica 

Centre i 
Sud 

Amèrica 
Àsia 

Total 

Freqüència 30 35 139 22 19 22 267 
% d’Àrea geo.  50,8% 83,3% 72,0% 53,7% 33,9% 84,6% 63,9% 

Ll
ib
er
ta
t 

de
fin
iti
va
 

Residu correg. -2,2 2,8 3,2 -1,4 -5,0 2,3  
Freqüència 4 0 23 8 11 1 47 
% d’Àrea geo.  6,8% 0,0% 11,9% 19,5% 19,6% 3,8% 11,2% 

Ll
ib
er
ta
t 

co
nd

ic
io

na
l 

Residu correg. -1,2 -2,4 0,4 1,8 2,1 -1,2  
Freqüència 9 6 12 2 7 0 37 
% d’Àrea geo.  15,3% 14,3% 6,2% 4,9% 12,5% 0,0% 8,9% 

Al
tre

s 
co
nc
ep
t

es
 

Residu correg. 1,9 1,3 -1,8 -0,9 1,0 -1,6  
Freqüència 16 1 19 9 19 3 67 
% d’Àrea geo.  27,1% 2,4% 9,8% 22,0% 33,9% 11,5% 16,0% 

N
o 

re
to
rn
s 
o 

ev
as
io
ns
 

Residu correg. 2,5 -2,5 -3,2 1,1 3,9 -0,6  
Freqüència 59 42 193 41 56 26 418 

To
ta

l % d’Àrea geo. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Valor Sig. aproximada 
0,426 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,246 

0,000 

 
Taula B102. Agrupació 5 tipus delictes reincidència  
 
  Àrea geogràfica de procedència 

  Unió 
Europea 

Resta 
Europa 

Magrib 
Resta 
d’Àfrica 

Centre i 
Sud 

Amèrica 
Àsia 

Total 

Freqüència 0 0 7 1 0 1 9 
% d’Àrea geo.  0,0% 0,0% 6,5% 7,7% 0,0% 6,3% 4,6% 

C
. 

le
s 

pe
rs
on
es
 

Residu correg. 1,1 -1,2 1,4 0,6 -0,7 0,3  
Freqüència 20 22 78 4 9 13 146 
% d’Àrea geo.  90,9% 84,6% 72,2% 30,8% 81,8% 81,3% 74,5% 

C
. 

pr
op
ie
ta
t 

Residu correg. 1,9 1,3 -0,8 -3,7 0,6 0,6  
Freqüència 0 0 7 6 0 1 14 
% d’Àrea geo.  0,0% 0,0% 6,5% 46,2% 0,0% 6,3% 7,1% 

D
ro
gu
es
 

Residu correg. -1,4 -1,5 -0,4 5,7 -0,9 -0,1  
Freqüència 2 4 16 2 2 1 27 
% d’Àrea geo.  9,1% 15,4% 14,8% 15,4% 18,2% 6,3% 13,8% 

Al
tre

s 
 

Residu correg. -0,7 0,3 0,5 0,2 0,4 -0,9  
Freqüència 22 26 108 13 11 16 196 

To
ta

l % d’Àrea geo. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Valor Sig. aproximada 
0,463 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,267 

0,000 
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Taula B103. Gènere 
 
  Àrea geogràfica de procedència 

  Unió 
Europea 

Resta 
Europa 

Magrib 
Resta 
d’Àfrica 

Centre i 
Sud 

Amèrica 
Àsia 

Total 

Freqüència 62 38 200 41 52 28 422 
% d’Àrea geo.  100,0% 82,6% 98,5% 100,0% 86,7% 100,0% 95,7% Home 
Residu correg. 1,8 -4,6 2,7 1,4 -3,7 1,2  
Freqüència 0 8 3 0 8 0 19 
% d’Àrea geo.  0,0% 17,4% 1,5% 0,0% 13,3% 0,0% 4,3% Dona 
Residu correg. -1,8 4,6 -2,7 -1,4 3,7 -1,2  
Freqüència 62 46 203 41 60 28 441 Total 
% d’Àrea geo. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,304 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,304 

0,000 

 
Taula B104. Dades quantitatives 

 

Variable 
Àrea Geogràfica de 
procedència 

N Mitjana 
Desviació 
típica 

Significació 

Unió Europea 28 4,9 3,7 
Resta d’Europa 8 3,1 2,7 
Magrib 71 4,2 4,1 
Resta d’Àfrica 26 3,5 3,0 
Centre i Sud Amèrica 42 6,9 5,7 
Àsia  7 5,3 2,7 

Total ASC 

Total 182 4,8 4,4 

0,014 

Unió Europea 30 5,1 4,1 
Resta d’Europa 6 3,3 3,3 
Magrib 77 6,3 5,0 
Resta d’Àfrica 29 6,8 4,7 
Centre i Sud Amèrica 43 10,4 7,5 
Àsia  9 6,4 5,0 

Total operari 

Total 194 7,0 5,7 

0,001 

Unió Europea 58 881,1 1.051,4 
Resta d’Europa 44 91,7 219,4 
Magrib 197 619,7 1.167,1 
Resta d’Àfrica 41 1.324,1 1.075,3 
Centre i Sud Amèrica 59 1.574,8 1.402,9 
Àsia  27 381,2 510,5 

Total temps condemna 
pena base 

Total 426 786,5 1.166,3 

0,000 

C. les persones 58 29,4 35,0 
C. Llib. sexual 44 3,1 7,3 
C. propietat 197 20,7 38,9 
Drogues 41 44,1 35,8 
Altres delictes 59 52,5 46,8 
Àsia 27 12,7 17,0 

Total de pena base en 
mesos 

Total 426 26,2 38,9 

0,000 
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Unió Europea 22 4,7 3,5 
Resta d’Europa 18 0,9 1,5 
Magrib 113 4,0 3,3 
Resta d’Àfrica 22 3,9 3,5 
Centre i Sud Amèrica 19 5,6 3,3 
Àsia  17 3,9 4,6 

Temps que triga entre 
antecedents i pena base 

Total 211 4,0 3,5 

0,001 

Unió Europea 22 61,2 43,6 
Resta d’Europa 18 16,8 16,1 
Magrib 113 53,4 40,0 
Resta d’Àfrica 22 51,6 41,2 
Centre i Sud Amèrica 19 72,2 40,7 
Àsia  17 52,2 53,9 

Temps entre antecedents 
i pena base en mesos 

Total 211 52,5 41,8 

0,002 

Unió Europea 20 120,2 285,0 
Resta d’Europa 21 17,5 10,4 
Magrib 73 255,4 407,5 
Resta d’Àfrica 10 1.305,7 1.143,0 
Centre i Sud Amèrica 10 662,8 685,2 
Àsia  12 533,2 738,4 

Total de temps de 
condemna reincidència 
presó en dies 

Total 146 325,3 586,8 

0,000 

Unió Europea 20 4,0 9,5 
Resta d’Europa 21 0,6 0,3 
Magrib 73 8,5 13,6 
Resta d’Àfrica 10 43,5 38,1 
Centre i Sud Amèrica 10 22,1 22,8 
Àsia  12 17,8 24,6 

Total de temps de 
condemna de la 
reincidència presó en 
mesos 

Total 146 10,8 19,6 

0,000 

Unió Europea 62 0,5 0,7 
Resta d’Europa 45 0,4 0,8 
Magrib 201 0.6 1,2 
Resta d’Àfrica 41 1,1 1,4 
Centre i Sud Amèrica 60 1,7 2,1 
Àsia  28 0,3 0,7 

Nombre de fills 

Total 437 0,8 1,4 

0,000 

Unió Europea 22 7,2 7,9 
Resta d’Europa 18 2,1 1,2 
Magrib 115 5,4 5,1 
Resta d’Àfrica 22 3,1 2,0 
Centre i Sud Amèrica 19 3,3 3,6 
Àsia  17 7,2 7,6 

Quants ingressos 
anteriors 

Total 213 5,0 5,4 

0,003 

Unió Europea 62 0,7 0,8 
Resta d’Europa 46 0,1 0,4 
Magrib 203 1,0 1,3 
Resta d’Àfrica 41 1,6 1,2 
Centre i Sud Amèrica 60 1,2 1,2 
Àsia  28 0,7 0,9 

Nombre de 
classificacions 

Total 440 0,9 1,2 

0,000 

Unió Europea 62 6,2 8,3 
Resta d’Europa 46 3,0 3,1 
Magrib 203 6,7 7,5 
Resta d’Àfrica 41 7,1 5,4 
Centre i Sud Amèrica 60 9,9 10,7 

Nombre d’ubicacions 
diferents 

Àsia  28 6,4 8,4 

0,002 
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Total 440 6,7 7,8 
Unió Europea 37 18,3 15,1 
Resta d’Europa 16 6,4 7,7 
Magrib 125 17,2 18,4 
Resta d’Àfrica 35 19,9 13,6 
Centre i Sud Amèrica 49 28,4 20,6 
Àsia  14 14,5 14,7 

N total activitats 

Total 276 18,9 17,9 

0,000 

Unió Europea 62 0,2 0,8 
Resta d’Europa 46 0,1 0,5 
Magrib 203 0,7 1,6 
Resta d’Àfrica 41 0,3 0,7 
Centre i Sud Amèrica 60 0,8 1,3 
Àsia  28 0,6 1,4 

N total d’incidents 

Total 440 0,5 1,3 

0,039 

Unió Europea 62 3,3 6,1 
Resta d’Europa 46 3,4 5,1 
Magrib 203 2,4 4,1 
Resta d’Àfrica 41 0,7 1,2 
Centre i Sud Amèrica 60 0,5 1,3 
Àsia  28 3,3 6,5 

Total reincidències presó 

Total 440 2,2 4,4 

0,001 

Unió Europea 22 26,5 5,0 
Resta d’Europa 18 27,1 7,2 
Magrib 113 25,3 5,9 
Resta d’Àfrica 22 29,3 5,3 
Centre i Sud Amèrica 19 30,9 8,8 
Àsia  17 25,8 6,7 

Edat primer ingrés presó 

Total 211 26,6 6,4 

0,004 

Unió Europea 62 33,1 10,5 
Resta d’Europa 46 27,6 6,8 
Magrib 203 29,5 7,2 
Resta d’Àfrica 41 33,5 5,7 
Centre i Sud Amèrica 60 32,5 9,9 
Àsia  28 28,6 8,4 

Edat al entrar a presó 
pena base 

Total 440 30,6 8,3 

0,000 

Unió Europea 62 33,1 10,5 
Resta d’Europa 46 27,6 6,8 
Magrib 203 29,5 7,2 
Resta d’Àfrica 41 33,3 5,8 
Centre i Sud Amèrica 60 32,5 9,9 
Àsia  28 28,6 8,4 

Edat delicte pena base 

Total 440 30,6 8,3 

0,000 

Unió Europea 62 34,6 10,7 
Resta d’Europa 46 27,9 7,1 
Magrib 203 30,9 7,4 
Resta d’Àfrica 41 36,2 5,8 
Centre i Sud Amèrica 60 35,2 10,7 
Àsia  28 29,5 9,0 

Edat al sortir de la pena 
base 

Total 440 32,1 8,8 

0,000 
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Unió Europea 22 33,2 7,5 
Resta d’Europa 26 28,2 7,2 
Magrib 108 31,3 7,4 
Resta d’Àfrica 13 36,9 6,0 
Centre i Sud Amèrica 11 34,7 11,5 
Àsia  16 32,7 8,9 

Edat en la reincidència 

Total 196 31,8 7,9 

0,017 
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Taules B105 a B122: Diferències entre el perfil del  multireincident del que no ho 
és  
 
Taula B105. Àrea geogràfica de procedència 
 

Multireincidents 
 No 

reincidents 
Reincidents Multireincident 

Total 

Freqüència 593 219 150 962 
% Multireincid. 70,8% 71,6% 57,9% 68,6% Espanya 
Residu corregit 2,2 1,3 -4,1  
Freqüència 40 3 19 62 
% Multireincid 4,8% 1,0% 7,3% 4,4% Unió Europea 
Residu corregit 0,8 -3,3 2,5  
Freqüència 20 8 18 46 
% Multireincid 2,4% 2,6% 6,9% 3,3% 

Resta 
d’Europa 

Residu corregit -2,3 -0,7 3,7  
Freqüència 95 54 54 203 
% Multireincid 11,3% 17,6% 20,8% 14,5% Magrib 
Residu corregit -4,1 1,8 3,2  
Freqüència 28 9 4 41 
% Multireincid 3,3% 2,9% 1,5% 2,9% Resta d’Àfrica 
Residu corregit 1,1 0,0 -1,5  
Freqüència 49 7 4 60 
% Multireincid 5,8% 2,3% 1,5% 4,3% 

Centre i Sud 
Amèrica 

Residu corregit 3,5 -1,9 -2,4  
Freqüència 12 6 10 28 
% Multireincid 1,4% 2,0% 3,9% 2,0% Àsia 
Residu corregit -1,8 0,0 2,4  
Freqüència 1 0 0 1 
% Multireincid 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% Resta del Món 
Residu corregit 0,8 -0,5 -0,5  
Freqüència 838 306 259 1.403 

Total  
% Multireincid 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,220 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,155 

0, 000 

 
Taula B106. Nacionalitat 
 

Multireincidents 
 No 

reincidents 
Reincidents Multireincident 

Total 

Freqüència 593 219 150 962 
% Multireincid 70,8% 71,6% 57,9% 68,6% Espanyol 
Residu corregit 2,2 1,3 -4,1  
Freqüència 245 87 109 441 
% Multireincid 29,2% 28,4% 42,1% 31,4% Estranger 
Residu corregit -2,2 -1,3 4,1  
Freqüència 838 306 259 1.403 

Total  
% Multireincid 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Mesures simètriques:  Valor Sig. aproximada 
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0,109 Phi 
V de Cramer 0,109 

0, 000 

 
Taula B107. Coneixement del català 
 

Multireincidents 
 No 

reincidents 
Reincidents Multireincident 

Total 

Freqüència 111 60 92 263 
% Multireincid 31,6% 30,6% 47,2% 35,4% No l’entén 
Residu corregit -2,1 -1,6 4,0  
Freqüència 116 83 69 268 
% Multireincid 33,0% 42,3% 35,4% 36,1% L’entén 
Residu corregit -1,6 2,1 -0,2  
Freqüència 71 30 23 124 
% Multireincid 20,2% 15,3% 11,8% 16,7% El parla 
Residu corregit 2,4 -0,6 -2,1  
Freqüència 53 23 11 87 
% Multireincid 15,1% 11,7% 5,6% 11,7% L’escriu 
Residu corregit 2,7 0,0 -3,1  
Freqüència 351 196 195 742 

Total  
% Multireincid 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,196 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,139 

0, 000 

 
Taula B108. Ingressos anteriors a presó 
 

Multireincidents 
 No 

reincidents 
Reincidents Multireincident 

Total 

Freqüència 412 85 59 556 
% Multireincid 49,2% 27,8% 22,8% 39,6% No 
Residu corregit 8,9 -4,8 -6,1  
Freqüència 426 221 200 847 
% Multireincid 50,8% 72,2% 77,2% 60,4% Sí 
Residu corregit -8,9 4,8 6,1  
Freqüència 838 306 259 1.403 

Total  
% Multireincid 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,240 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,240 

0, 000 
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Taula B109. Agrupació 5 tipus delictes 
 

Multireincidents 
 No 

reincidents 
Reincidents Multireincident 

Total 

Freqüència 89 31 9 129 
% Multireincid 10,6% 10,1% 3,5% 9,2% 

C. les 
persones 

Residu corregit 2,3 0,6 -3,5  
Freqüència 25 0 0 25 
% Multireincid 3,0% 0,0% 0,0% 1,8% C. llib. sexual 
Residu corregit 4,1 -2,7 -2,4  
Freqüència 412 217 196 825 
% Multireincid 49,2% 70,9% 75,7% 58,8% C. propietat 
Residu corregit -8,9 4,9 6,1  
Freqüència 199 26 12 237 
% Multireincid 23,7% 8,5% 4,6% 16,9% Drogues 
Residu corregit 8,3 -4,4 -5,8  
Freqüència 113 32 42 187 
% Multireincid 13,5% 10,5% 16,2% 13,3% Altres delictes 
Residu corregit 0,2 -1,7 1,5  
Freqüència 838 306 259 1.403 

Total  
% Multireincid 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,298 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,210 

0, 000 

 
Taula B110. Delicte violent 
 

Multireincidents 
 No 

reincidents 
Reincidents Multireincident 

Total 

Freqüència 148 57 27 232 
% Multireincid 17,7% 18,6% 10,4% 16,5% Delicte violent 
Residu corregit 1,4 1,1 -2,9  
Freqüència 690 249 232 1.171 
% Multireincid 82,3% 81,4% 89,6% 83,5% 

Delicte no 
violent 

Residu corregit -1,4 -1,1 2,9  
Freqüència 838 306 259 1.403 

Total  
% Multireincid 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,079 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,079 

0, 013 
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Taula B111. N classificacions agrupada 
 

Multireincidents 
 No 

reincidents 
Reincidents Multireincident 

Total 

Freqüència 206 84 116 406 
% Multireincid 24,6% 27,5% 44,8% 28,9% 

Sense 
classificar 

Residu corregit -4,4 -0,6 6,2  
Freqüència 341 103 82 526 
% Multireincid 40,7% 33,7% 31,7% 37,5% 1 classificació 
Residu corregit 3,0 -1,6 -2,1  
Freqüència 172 54 22 248 
% Multireincid 20,5% 17,6% 8,5% 17,7% 

2 
classificacions 

Residu corregit 3,4 0,0 -4,3  
Freqüència 119 65 39 223 
% Multireincid 14,2% 21,2% 15,1% 15,9% 

3 o més 
classificacions 

Residu corregit -2,1 2,9 -0,4  
Freqüència 838 306 259 1.403 

Total  
% Multireincid 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 

0,202 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,143 

0, 000 

 
Taula B112. Ubicacions diferents agrupada 
 

Multireincidents 
 No 

reincidents 
Reincidents Multireincident 

Total 

Freqüència 396 125 146 667 
% Multireincid 47,3% 40,8% 56,4% 47,5% 

Entre 1 i 4 
ubicacions 

Residu corregit -0,3 -2,7 3,2  
Freqüència 206 60 28 294 
% Multireincid 24,6% 19,6% 10,8% 21,0% 

Entre 5 i 9 
ubicacions 

Residu corregit 4,1 -0,7 -4,4  
Freqüència 148 59 44 251 
% Multireincid 17,7% 19,3% 17,0% 17,9% 

Entre 10 i 20 
ubicacions 

Residu corregit -0,3 0,7 -0,4  
Freqüència 88 62 41 191 
% Multireincid 10,5% 20,3% 15,8% 13,6% 

Més de 20 
ubicacions 

Residu corregit -4,1 3,8 1,2  
Freqüència 838 306 259 1.403 

Total  
% Multireincid 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,174 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,123 

0, 000 
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Taula B113. Dicotòmica regressions 
 

Multireincidents 
 No 

reincidents 
Reincidents Multireincident 

Total 

Freqüència 692 226 212 1.130 
% Multireincid 82,6% 73,9% 81,9% 80,5% No 
Residu corregit 2,3 -3,3 -0,6  
Freqüència 146 80 47 273 
% Multireincid 17,4% 26,1% 18,1% 19,5% Sí 
Residu corregit -2,3 3,3 -0,6  
Freqüència 838 306 259 1.403 

Total  
% Multireincid 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,089 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,089 

0, 004 

 
Taula B114. Permisos ordinaris pena base 
 

Multireincidents 
 No 

reincidents 
Reincidents Multireincident 

Total 

Freqüència 290 134 164 588 
% Multireincid 34,6% 43,8% 63,3% 41,9% No 
Residu corregit -6,8 0,8 7,7  
Freqüència 548 172 95 815 
% Multireincid 65,4% 56,2% 36,7% 58,1% Sí 
Residu corregit 6,8 -0,8 -7,7  
Freqüència 838 306 259 1.403 

Total  
% Multireincid 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,219 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,219 

0, 000 

 
Taula B115. Permisos extraordinaris pena base 
 

Multireincidents 
 No 

reincidents 
Reincidents Multireincident 

Total 

Freqüència 512 219 204 935 
% Multireincid 61,1% 71,6% 78,8% 66,6% No 
Residu corregit -5,4 2,1 4,6  
Freqüència 326 87 55 468 
% Multireincid 68,9% 28,4% 21,2% 33,4% Sí 
Residu corregit 5,4 -2,1 -4,6  
Freqüència 838 306 259 1.403 

Total  
% Multireincid 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,151 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,151 

0, 000 

 



 
225 

Taula B116. Sortides programades 
 

Multireincidents 
 No 

reincidents 
Reincidents Multireincident 

Total 

Freqüència 649 225 219 1.093 
% Multireincid 77,4% 73,5% 84,6% 77,9% No 
Residu corregit -0,5 -2,1 2,9  
Freqüència 189 81 40 310 
% Multireincid 22,6% 26,5% 15,4% 22,1% Sí 
Residu corregit 0,5 2,1 -2,9  
Freqüència 838 306 259 1.403 

Total  
% Multireincid 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,085 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,085 

0, 006 

 
Taula B117. Sortida presó agrupada 
 

Multireincidents 
 No 

reincidents 
Reincidents Multireincident 

Total 

Freqüència 399 211 210 820 
% Multireincid 49,6% 73,0% 83,3% 60,9% 

Llibertat 
definitiva 

Residu corregit -10,4 4,8 8,1  
Freqüència 241 29 16 286 
% Multireincid 29,9% 10,0% 6,3% 21,2% 

Llibertat 
condicional 

Residu corregit 9,5 -5,3 -6,4  
Freqüència 46 10 7 63 
% Multireincid 5,7% 3,5% 2,8% 4,7% 

Altres 
conceptes 

Residu corregit 2,2 -1,1 -1,6  
Freqüència 119 39 19 177 
% Multireincid  14,8% 13,5% 7,5% 13,2% 

No retorns o 
evasions 
 Residu corregit 2,2 0,2 -2,9  

Freqüència 805 289 252 1.346 
Total  

% Multireincid 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Valor Sig. aproximada 
0,310 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,219 

0, 000 

 
Taula B118. Agrupació 5 tipus delictes reincidència  
 

Multireincidents Total 
 

Reincidents Multireincident  

Freqüència 33 13 46 
% dins de Multireincidents 10,8% 5,0% 8,2% C. les persones 
Residu corregit 2,5 -2,5  
Freqüència 4 0 4 
% dins de Multireincidents 1,3% 0,0% 0,7% C. llib. sexual 
Residu corregit 1,8 -1,8  
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Freqüència 186 198 384 
% dins de Multireincidents 61,0% 76,4% 68,1% C. propietat 
Residu corregit -3,9 3,9  
Freqüència 33 11 44 
% dins de Multireincidents 10,8% 4,2% 7,8% Drogues 
Residu corregit 2,9 -2,9  
Freqüència 49 37 86 
% dins de Multireincidents 16,1% 14,3% 15,2% Altres delictes 
Residu corregit 0,6 -0,6  
Freqüència 305 259 564 

Total  
% dins de Multireincidents 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,198 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,198 

0, 000 

 
Taula B119. Delicte violent reincidència 
 

Multireincidents Total 
 

Reincidents Multireincident  

Freqüència 82 29 111 
% dins de Multireincidents 26,9% 11,2% 19,7% Delicte violent 
Residu corregit 4,7 -4,7  
Freqüència 223 230 453 
% dins de Multireincidents 73,1% 88,8% 80,3% 

Delicte no 
violent 

Residu corregit -4,7 4,7  
Freqüència 305 259 564 

Total  
% dins de Multireincidents 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,197 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,197 

0, 000 

 
Taula B120. Edat 1r ingrés abans 27 anys o després 
 

Multireincidents 
 No 

reincidents 
Reincidents Multireincident 

Total 

Freqüència 220 148 136 504 
% Multireincid 51,9% 67,0% 70,1% 60,1% 

Més jove de 
27 anys 

Residu corregit -4,9 2,4 3,3  
Freqüència 204 73 58 335 
% Multireincid 48,1% 33,0% 29,9% 39,9% 

Més gran de 
27 anys 

Residu corregit 4,9 -2,4 -3,3  
Freqüència 424 221 194 839 

Total  
% Multireincid 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,170 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,170 

0, 000 
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Taula B121. Més joves de 34,4 anys o més grans 
 

Multireincidents 
 No 

reincidents 
Reincidents Multireincident 

Total 

Freqüència 420 198 187 805 
% Multireincid 50,2% 64,7% 72,2% 57,4% 

Més joves de 
34,4 anys 

Residu corregit -6,7 2,9 5,3  
Freqüència 417 108 72 597 
% Multireincid 49,8% 335,3% 27,8% 42,6% 

Més grans de 
34,4 anys 

Residu corregit 6,7 -2,9 -5,3  
Freqüència 837 306 259 1.402 

Total  
% Multireincid 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,185 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,185 

0, 000 

 
 
Taula B122. Dades quantitatives  
 

Variable Multireincidents N Mitjana 
Desviació 
típica 

Significació 

Reincident 217 743,4* 927,3 
Multireincident 224 340,2* 662,4 

Total de temps de condemna 
reincidència presó en dies 

Total 441 538,6 827,8 
0,000 

Reincident 217 24,8* 30,9 
Multireincident 224 11,3* 22,1 

Total de temps de condemna de 
la reincidència presó en mesos 

Total 441 18,0 27,6 
0,000 

No reincident 639 19,8* 22,4 
Reincident 229 26,2* 26,5 
Multireincident 162 23,3 28,9 

N total activitats 

Total 1.030 21,8 24,6 

0,002 

No reincidents 473 6,6* 6,4 
Reincident 180 7,6 7,6 
Multireincident 116 8,8* 9,2 

Total operari 

Total 769 7,2 7,2 

0,012 

No reincidents 473 5,6* 5,6 
Reincident 186 6,8 6,4 
Multireincident 127 7,0* 8,9 

Total educació reglada 

Total 786 6,1 6,4 

0,015 

No reincidents 379 5,0* 5,5 
Reincident 165 6,8* 7,7 
Multireincident 103 5,1 5,0 

Total educació física 

Total 647 5,5 6,1 

0,006 

No reincidents 838 0,9* 2,4 
Reincident 306 1,8* 3,4 
Multireincident 259 1,6* 3,2 

N total d’incidents 

Total 1.403 1,3 2,8 

0,000 

No reincidents 838 2,0* 5,3 
Reincident 306 3,9* 7,9 
Multireincident 259 3,9* 8,5 N total faltes 

Total 1.403 2,8 6,7 

0,000 
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No reincidents 838 1,6* 4,5 
Reincident 306 3,0* 6,4 
Multireincident 259 3,0* 6,9 

N total sancions 

Total 1.403 2,2 5,5 

0,000 

No reincidents 838 0,0 0,0 
Reincident 306 1,3* 0,5 
Multireincident 259 6,8* 5,0 

Total reincidències presó 

Total  1.403 1,6 0,1 

0,000 

No reincidents 825 1.159,4* 1.494,5 
Reincident 300 906,1* 1.268,7 
Multireincident 245 594,3* 1.021,0 

Total temps condemna pena 
base 

Total 1.370 1.002,9 1.388,7 

0,000 

No reincidents 825 38,6* 49,8 
Reincident 300 30,2* 42,3 
Multireincident 245 19,8* 34,0 

Total de pena base en mesos 

Total 1.370 33,4 46,3 

0,000 
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Taules B123 a B139: Diferències entre el perfil del s condemnats a penes curtes 
(menys de 4 anys), condemnes mitjanes (de 4 a 10 an ys), condemnes llargues 
(10 o més anys) 
 
Taula B123. Àrea geogràfica de procedència  
 

Llargada condemna 
 Condemna 

curta 
C. mitja (4 a 
10 anys) 

C. llarga(10 o 
més anys) 

Total 

Freqüència 698 178 67 943 
% de llargada  67,2% 69,8% 87,0% 68,8% Espanya 
Residu corregit -2,2 0,4 3,5  
Freqüència 45 11 2 58 
% de llargada 4,3% 4,3% 2,6% 4,2% Unió Europea 
Residu corregit 0,3 0,1 -0,7  
Freqüència 44 0 0 44 
% de llargada 4,2% 0,0% 0,0% 3,2% 

Resta 
d’Europa 

Residu corregit 3,8 -3,2 -1,6  
Freqüència 173 21 3 197 
% de llargada 16,7% 8,2% 3,9% 14,4% Magrib 
Residu corregit 4,3 -3,1 -2,7  
Freqüència 22 17 2 41 
% de llargada 2,1% 6,7% 2,6% 3,0% Resta d’Àfrica 
Residu corregit -3,4 3,8 -0,2  
Freqüència 30 26 3 59 
% de llargada 2,9% 10,2% 3,9% 4,3% 

Centre i sud 
Amèrica 

Residu corregit -4,6 5,1 -0,2  
Freqüència 25 2 0 27 
% de llargada 2,4% 0,8% 0,0% 2,0% Àsia 
Residu corregit 2,1 -1,5 -1,3  
Freqüència 1 0 0 1 
% de llargada 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% Resta del Món 
Residu corregit 0,6 -0,5 -0,2  
Freqüència 1.038 255 77 1.370 

Total  
% de llargada 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor 
Sig. 

Aproximada 
0,241 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 

0,170 
0, 000 

 
B124. Nacionalitat  
 

Llargada condemna 
 Condemna 

curta 
C. mitja (4 a 
10 anys) 

C. llarga(10 o 
més anys) 

Total 

Freqüència 698 178 67 943 
% de llargada 67,2% 69,8% 87,0% 68,8% Espanyol 
Residu corregit -2,2 0,4 3,5  
Freqüència 340 77 10 427 
% de llargada 32,8% 30,2% 13,0% 31,2% Estranger  
Residu corregit 2,2 -0,4 -3,5  

Total  Freqüència 1.038 255 77 1.370 
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% de llargada 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Valor Sig. aproximada 
0,241 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,170 

0, 000 

 
Taula B125. Coneixement del català  

 

Llargada condemna 
 Condemna 

curta 
C. mitja (4 a 
10 anys) 

C. llarga(10 o 
més anys) 

Total 

Freqüència 221 29 4 254 
% de llargada 37,6% 29,0% 12,5% 35,5% No l’entén 
Residu corregit 2,7 -1,4 -2,8  
Freqüència 204 42 14 260 
% de llargada 34,8% 42,0% 43,8% 36,2% L’entén 
Residu corregit -1,7 1,3 0,9  
Freqüència 96 19 6 121 
% de llargada 16,4% 19,0% 18,8% 16,8% El parla 
Residu corregit -0,7 0,6 0,3  
Freqüència 66 10 8 84 
% de llargada 11,2% 10,0% 25,0% 11,7% L’escriu 
Residu corregit -0,8 -0,6 2,4  
Freqüència 587 100 32 719 

Total  
% de llargada 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,140 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,099 

0, 028 

 
Taula B126. Intervals de fills  

 
Llargada condemna 

 Condemna 
curta 

C. mitja (4 a 
10 anys) 

C. llarga(10 o 
més anys) 

Total 

Freqüència 559 121 33 173 
% de llargada 54,0% 47,6% 43,4% 52,2% No té fills 
Residu corregit 2,3 -1,6 -1,6  
Freqüència 366 92 35 493 
% de llargada 35,3% 36,2% 46,1% 36,1% 1 o 2 fills 
Residu corregit -1,0 0,0 1,9  
Freqüència 111 41 8 160 
% de llargada 10,7% 16,1% 10,5% 11,7% 3 o més fills 
Residu corregit -2,0 2,4 -0,3  
Freqüència 1.036 254 76 1.366 

Total  
% de llargada 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,087 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,061 

0, 037 
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B127. Ingressos anteriors a presó  
 

Llargada condemna 
 Condemna 

curta 
C. mitja (4 a 
10 anys) 

C. llarga(10 o 
més anys) 

Total 

Freqüència 381 114 47 542 
% de llargada 36,7% 44,7% 61,0% 39,6% No 
Residu corregit -3,8 1,9 4,0  
Freqüència 657 141 30 828 
% de llargada 63,3% 55,3% 39,0% 60,4% Sí  
Residu corregit 3,8 -1,9 -4,0  
Freqüència 1.038 255 77 1.370 

Total  
% de llargada 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,124 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,124 

0, 000 

 
Taula B128. Agrupació 5 tipus delictes  
 

Llargada condemna 
 Condemna 

curta 
C. mitja (4 a 
10 anys) 

C. llarga(10 o 
més anys) 

Total 

Freqüència 93 19 13 125 
% de llargada 9,0% 7,5% 16,9% 9,1% 

C. les 
persones 

Residu corregit -0,4 -1,0 2,4  
Freqüència 9 6 9 24 
% de llargada 0,9% 2,4% 11,7% 1,8% C. llib. sexual 
Residu corregit -4,4 0,8 6,8  
Freqüència 645 121 41 807 
% de llargada 62,1% 47,5% 53,2% 58,9% C. propietat 
Residu corregit 4,3 -4,1 -1,0  
Freqüència 130 95 11 236 
% de llargada 12,5% 37,3% 14,3% 17,2% Drogues 
Residu corregit -8,1 9,4 -0,7  
Freqüència 161 14 3 178 
% de llargada 15,5% 5,5% 3,9% 13,0% Altres delictes 
Residu corregit 4,9 -3,9 -2,4  
Freqüència 1.038 255 77 1.370 

Total  
% de llargada 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,338 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,239 

0, 000 
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B129. Delicte violent  
 

Llargada condemna 
 Condemna 

curta 
C. mitja (4 a 
10 anys) 

C. llarga(10 o 
més anys) 

Total 

Freqüència 119 38 49 226 
% de llargada 11,5% 22,7% 63,6% 16,5% Delicte violent 
Residu corregit -8,9 3,0 11,5  
Freqüència 919 197 28 1.144 
% de llargada 88,5% 77,3% 36,4% 83,5% 

Delicte no 
violent 

Residu corregit 8,9 -3,0 -11,5  
Freqüència 1.038 255 77 1.370 

Total  
% de llargada 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,331 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,331 

0, 000 

 
Taula B130. Altres centres penitenciaris  

 
Llargada condemna 

 Condemna 
curta 

C. mitja (4 a 
10 anys) 

C. llarga(10 o 
més anys) 

Total 

Freqüència 595 36 9 640 
% de llargada 57,3% 14,1% 11,7% 46,7% No  
Residu corregit 13,9 -11,6 -6,3  
Freqüència 278 75 8 361 
% de llargada 26,8% 29,4% 10,4% 26,4% Sí, un 
Residu corregit 0,6 1,2 -3,3  
Freqüència 87 64 15 166 
% de llargada 8,4% 25,1% 19,5% 12,1% Sí, dos 
Residu corregit -7,5 7,0 2,0  
Freqüència 78 80 45 203 
% de llargada 7,5% 31,4% 58,4% 14,8% Sí, tres o més 
Residu corregit -13,5 8,2 11,1  
Freqüència 1.038 255 77 1.370 

Total  
% de llargada 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,502 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,355 

0, 000 
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Taula B131. N classificacions agrupada  
 

Llargada condemna 
 Condemna 

curta 
C. mitja (4 a 
10 anys) 

C. llarga(10 o 
més anys) 

Total 

Freqüència 371 5 3 379 
% de llargada 35,7% 2,0% 3,9% 27,7% 

Sense 
classificar 

Residu corregit 11,8 -10,2 -4,8  
Freqüència 426 84 13 523 
% de llargada 41,0% 32,9% 16,9% 38,2% 1 classificació 
Residu corregit 3,9 -1,9 -4,0  
Freqüència 146 75 26 247 
% de llargada 14,1% 29,4% 33,8% 18,0% 

2 
classificacions 

Residu corregit -6,7 5,2 3,7  
Freqüència 95 91 35 221 
% de llargada 9,2% 35,7% 45,5% 16,1% 

3 o més 
classificacions 

Residu corregit -12,4 9,4 7,2  
Freqüència 1.038 255 77 1.370 

Total  
% de llargada 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,456 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,323 

0, 000 

 
Taula B132. Ubicacions diferents agrupada  

 
Llargada condemna 

 Condemna 
curta 

C. mitja (4 a 
10 anys) 

C. llarga(10 o 
més anys) 

Total 

Freqüència 597 39 4 640 
% de llargada 57,5% 15,3% 5,2% 46,7% 

Entre 1 i 4 
ubicacions 

Residu corregit 14,2 -11,1 -7,5  
Freqüència 212 68 14 294 
% de llargada 20,4% 26,7% 18,2% 21,5% 

Entre 5 i 9 
ubicacions 

Residu corregit -1,7 2,2 -0,7  
Freqüència 151 74 21 246 
% de llargada 14,5% 29,0% 27,3% 18,0% 

Entre 10 i 20 
ubicacions 

Residu corregit -5,8 5,1 2,2  
Freqüència 748 74 38 190 
% de llargada 7,5% 29,0% 49,4% 13,9% 

Més de 20 
ubicacions 

Residu corregit -12,0 7,8 9,3  
Freqüència 1.038 255 77 1.370 

Total  
% de llargada 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor 
Sig.  

aproximada 
0,454 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 

0,321 
0, 000 
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B133. Dicotòmica regressions  
 

Llargada condemna 
 Condemna 

curta 
C. mitja (4 a 
10 anys) 

C. llarga(10 o 
més anys) 

Total 

Recompte 891 165 43 1.099 
% de llargada 85,8% 64,7% 55,8% 80,2% No 
Residu corregit 9,2 -6,9 -5,5  
Recompte 147 90 34 271 
% de llargada 14,2% 35,3% 44,2% 19,8% Si 
Residu corregit -9,2 6,9 5,5  
Recompte 1.038 255 77 1.370 

Total  
% de llargada 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,254 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,254 

0, 000 

 
B134. Permisos ordinaris pena base  
 

Llargada condemna 
 Condemna 

curta 
C. mitja (4 a 
10 anys) 

C. llarga(10 o 
més anys) 

Total 

Freqüència 530 24 5 559 
% de llargada 51,1% 9,4% 6,5% 40,8% No 
Residu corregit 13,7 -11,3 -6,3  
Freqüència 508 231 72 811 
% de llargada 48,9% 90,6% 93,5% 59,2 Si 
Residu corregit -13,7 11,3 6,3  
Freqüència 1.038 255 77 1.370 

Total  
% de llargada 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,369 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,369 

0, 000 

 
B135. Permisos extraordinaris pena base  

Llargada condemna 
 Condemna 

curta 
C. mitja (4 a 
10 anys) 

C. llarga(10 o 
més anys) 

Total 

Freqüència 780 107 18 905 
% de llargada 75,1% 42,0% 23,4% 66,1% No 
Residu corregit 12,6 -9,0 -8,1  
Freqüència 258 148 59 465 
% de llargada 24,9% 58,0% 76,6% 33,9% Si 
Residu corregit -12,6 9,0 8,1  
Freqüència 1.038 255 77 1.370 

Total  
% de llargada 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,349 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,349 

0, 000 

B136. Sortides programades  
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Llargada condemna 
 Condemna 

curta 
C. mitja (4 a 
10 anys) 

C. llarga(10 o 
més anys) 

Total 

Freqüència 894 143 26 1.063 
% de llargada 86,1% 56,1% 33,8% 77,6% No 
Residu corregit 13,4 -9,1 -9,5  
Freqüència 144 112 51 307 
% de llargada 13,9% 43,9% 66,2% 22,4% Si 
Residu corregit -13,4 9,1 9,5  
Freqüència 1.038 255 77 1.370 

Total  
% de llargada 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,379 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,379 

0, 000 

 
B137. Sortida presó agrupada  
 

Llargada condemna 
 Condemna 

curta 
C. mitja (4 a 
10 anys) 

C. llarga(10 o 
més anys) 

Total 

Freqüència 694 85 25 804 
% de llargada 69,8% 33,7% 32,9% 60,8% 

Llibertat 
definitiva 

Residu corregit 11,7 -9,8 -5,1  
Freqüència 161 94 31 286 
% de llargada 16,2% 37,3% 40,8% 21,6% 

Llibertat 
condicional 

Residu corregit -8,4 6,7 4,2  
Freqüència 48 6 2 56 
% de llargada 4,8% 2,4% 2,6% 4,2% 

Altres 
conceptes 

Residu corregit 1,9 -1,6 -0,7  
Freqüència 91 67 18 176 
% de llargada 9,2% 26,6% 23,7% 13,3% 

No retorns o 
evasions 

Residu corregit -7,7 6,9 2,7  
Freqüència 994 252 76 1.322 

Total  
% de llargada 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,352 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,249 

0, 000 
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B138. Més joves de 34,4 anys o més grans  
 

Llargada condemna 
 Condemna 

curta 
C. mitja (4 a 
10 anys) 

C. llarga(10 o 
més anys) 

Total 

Freqüència 639 114 30 783 
% de llargada 61,6% 44,7% 39,0% 57,2% 

Més joves de 
34,4 anys 

Residu corregit 5,8 -4,5 -3,3  
Freqüència 398 141 47 586 
% de llargada 38,4% 55,3% 61,0% 42,8% 

Més grans de 
34,4 anys 

Residu corregit -5,8 4,5 3,3  
Freqüència 1.037 255 77 1.369 

Total  
% de llargada 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Valor Sig. aproximada 
0,160 

Mesures simètriques:  
Phi 
V de Cramer 0,160 

0, 000 

 
B139. Dades quantitatives 
 

Variable Llargada condemna N Mitjana 
Desviació 
típica 

Significació 

Condemna curta 647 5,3* 3,5 
C. mitja (4 a 10  anys) 139 4,3 2,5 

C. llarga (10 o més anys) 30 2,7* 2,1 
Temps que triga entre 
antecedents i pena base 

Total 816 5,0 3,4 

0,000 

Condemna curta 350 406,8* 618,2 
C. mitja (4 a 10  anys) 60 1.168,5 1.340,3 

C. llarga (10 o més anys) 16 1.340,3* 1.056,4 

Total de temps de 
condemna reincidència 
presó en dies 

Total 426 549,2 834,9 

0,000 

Condemna curta 350 13,6* 20,6 
C. mitja (4 a 10  anys) 60 39,0 44,7 

C. llarga (10 o més anys) 16 44,7* 35,2 

Total de temps de 
condemna de la 
reincidència presó en 
mesos Total 426 18,3 27,8 

0,000 

Condemna curta 689 14,1* 16,7 
C. mitja (4 a 10  anys) 249 32,9 25,8 

C. llarga (10 o més anys) 76 55,9* 36,7 
N total activitats 

Total 1.014 21,9 24,7 

0,000 

Condemna curta 465 4,1* 4,2 
C. mitja (4 a 10  anys) 214 7,8 7,5 

C. llarga (10 o més anys) 72 12,6* 12,7 
Total ASC 

Total 751 6,0 7,0 

0,000 

Condemna curta 451 5,0* 4,9 
C. mitja (4 a 10  anys) 233 9,5 7,9 

C. llarga (10 o més anys) 75 13,5* 10,4 
Total operari 

Total 759 7,2 7,2 

0,000 

Condemna curta 485 4,5* 4,4 
C. mitja (4 a 10  anys) 217 7,7 7,0 

C. llarga (10 o més anys) 70 12,5* 10,1 
Total educació reglada 

Total 772 6,1 6,4 

0,000 
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Condemna curta 281 3,6* 4,4 

C. mitja (4 a 10  anys) 150 4,6 4,2 
C. llarga (10 o més anys) 66 8,2* 8,4 

Total especifica de. 
tractament 

Total 497 4,5 5,3 

0,000 

Condemna curta 389 4,3* 4,7 
C. mitja (4 a 10  anys) 187 6,6 6,1 

C. llarga (10 o més anys) 61 10,0* 10,3 
Total educació física 

Total 637 5,5 6,1 

0,000 

Condemna curta 240 2,4* 2,3 
C. mitja (4 a 10  anys) 144 3,4 3,4 

C. llarga (10 o més anys) 54 5,4* 5,4 
Total formac ocupacional 

Total 438 3,1 3,3 

0,000 

Condemna curta 1.038 0,8* 2,1 
C. mitja (4 a 10  anys) 255 2,4 4,2 

C. llarga (10 o més anys) 77 3,2* 4,6 
N total d’incidents 

Total 1.370 1,3 2,9 

0,000 

Condemna curta 1.038 2,2* 5,9 
C. mitja (4 a 10  anys) 255 4,8* 9,2 

C. llarga (10 o més anys) 77 4,1 5,0 
N total faltes 

Total 1.370 2,8 6,7 

0,000 

Condemna curta 1.038 1,7* 4,9 
C. mitja (4 a 10  anys) 255 3,8* 7,4 

C. llarga (10 o més anys) 77 3,1 4,4 
N total sancions 

Total 1.370 2,2 5,5 

0,000 

Condemna curta 1.038 1,7* 3,4 
C. mitja (4 a 10  anys) 255 0,8* 1,7 

C. llarga (10 o més anys) 77 1,3 4,1 
Total reincidències presó 

Total 1.370 1,5 3,2 

0,000 

 
 




