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Què vull saber

Lectora, lector, aquest llibre li interessarà si vostè
vol saber: 

 
· Què és la criminologia.

· Quins són els elements que integren la disciplina.

· Quina metodologia utilitza la criminologia.

· El perquè d'una visió tridimensional del delicte.

· Quines eines ens permeten conèixer la delinqüència.

· Com es pot prevenir el delicte en una societat
democràtica.

· Com funciona el sistema de justícia penal.
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Una disciplina moderna

El delicte i la delinqüència són fenòmens que són
presents i han estat presents en totes les societats hu-
manes. La desviació i el control social són mecanis-
mes inherents a la vida social, de la mateixa manera
que la sociabilitat és pròpia de la condició humana.
Amb tot, la criminologia, caracteritzada pel coneixe-
ment científic d'aquests fenòmens, podem considerar
que és una disciplina moderna. Tot i l'esforç de com-
prensió racional de la realitat delictiva i les seves impli-
cacions socials que han fet els grans sistemes filosò-
fics de la tradició occidental, la criminologia científica
no neix fins a la darreria del segle XIX, en un context
intel·lectual en què sorgeixen les ciències socials, amb
el predomini del positivisme. 

La reflexió sobre la criminologia i la recerca cri-
minològica ha experimentat una gran evolució d'ençà
d'aquell moment fundacional. Actualment no hi ha
un consens en la comunitat científica a l'hora de defi-
nir la criminologia i si comparem els diversos autors
i escoles, hi podem detectar fàcilment diferències re-
llevants pel que fa al concepte, l'objecte i el mètode. 
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QUÈ ÉS LA CRIMINOLOGIA?

La criminologia, segons una definició poc arris-
cada i poc controvertida, és la ciència multidisciplinà-
ria que s'ocupa de l'estudi del delicte i el control soci-
al. Malgrat la seva brevetat, aquesta definició pot ser
qüestionada en tot els seus elements. D'entrada, es
pot discutir el caràcter de ciència o la seva autono-
mia respecte d'altres àmbits del coneixement. També
se'n qüestiona el caràcter multidisciplinari o inter-
disciplinari, aspecte, de fet, molt lligat al problema
de l'autonomia científica. La vocació i la consciència
d'interdisciplinarietat ja es trobava als orígens de la
criminologia i en l'actualitat hi ha autors que conside-
ren necessari preservar aquest esperit fundacional per
tal de poder tenir una visió oberta i integradora (Jef-
fery, 1990). Tanmateix, altres autors han defensat que
la maduresa de la criminologia com a ciència depèn
del fet que sigui capaç de superar l'etapa de multidici-
plinarietat i que defineixi un objecte i un mètode pro-
pis, la qual cosa permetrà la diferenciació necessària
respecte d'altres ciències socials i jurídiques (Redon-
do i Garrido, 2013). 
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El terme criminologia va començar a ser utilitzat
pel jurista italià Garofalo (1885), qui, juntament amb
Lombroso i Ferri, a partir de finals del segle XIX, va
crear l'anomenada Scuola positiva italiana i va establir
els fonaments de la criminologia científica. Des del
punt de vista terminològic, Garofalo va marcar la pau-
ta que després ha seguit la comunitat científica, ja que
Lombroso, tot i que se li reconeix en major mesura
la "paternitat" de la ciència, utilitzava l'expressió an-
tropologia criminal i Ferri la de sociologia criminal. 

En la literatura científica trobem un ampli ventall
de definicions de la criminologia. Entre les clàssiques,
hi podem destacar la de Sutherland (1924), segons el
qual la criminologia és "el cos de coneixements sobre
el delicte com a fenomen social", que inclou "els pro-
cessos d'elaboració de les lleis, d'infracció de les lleis
i de reacció a la infracció de les lleis"; la de Kaiser
(1988), per a qui la criminologia "és el conjunt orde-
nat de coneixements empírics sobre el delicte, el de-
linqüent, el comportament antisocial i sobre els con-
trols d'aquest", i la de Göppinger (1975), que la defi-
neix com a "ciència empírica i interdisciplinària que
s'ocupa de les circumstàncies humanes i socials rela-
cionades amb el sorgiment, la comissió i l'evitació del
delicte, així com del tractament dels infractors". 

Contrastant amb aquestes definicions àmplies, al-
tres autors han optat per una visió més restrictiva, so-
vint centrada en la figura del delinqüent. Així, Bernal-
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do de Quirós (1957) ha definit la criminologia com
"la ciència que s'ocupa d'estudiar al delinqüent en tots
els seus aspectes", de manera que es diferenciaria del
dret penal com a "ciència del delicte" i de la peno-
logia com a "ciència de la pena". Tanmateix, aques-
ta visió restrictiva no és la que s'ha imposat, sinó
que, com veurem, l'espectre dels objectius i la temà-
tica de la criminologia és molt més ampli i la denún-
cia a l'excessiva focalització en la figura de l'infractor
ha passat a ser una de les preocupacions expressades
amb més freqüència en la comunitat científica. 

La diferència amb les altres ciències penals, com
podrem comprovar, es planteja d'acord amb altres cri-
teris. Alguns autors han optat per deixar fora la re-
acció i el control social, que atribueixen a la "peno-
logia" (Rodríguez Manzanera 2009), però aquesta no
es pot considerar la concepció dominant. Les defini-
cions més actuals i properes parteixen d'una concep-
ció àmplia. Així, com a exemple, Hassemer, Muñoz
i Conde (1989) entenen que la criminologia és "la
ciència que estudia la delinqüència i els sistemes pe-
nals utilitzats per al seu control". En aquest sentit,
però de manera més exhaustiva, García-Pablos (2007)
la defineix com "la ciència empírica i interdisciplinà-
ria que s'ocupa de l'estudi del crim, de la persona de
l'infractor, la víctima i el control social del compor-
tament delictiu, i mira de subministrar una informa-
ció vàlida, contrastada, sobre la gènesi, la dinàmica i
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les variables principals del crim –contemplat aquest
com a problema individual i social–, i també sobre
els programes de prevenció eficaç d'aquest, les tècni-
ques d'intervenció positiva en l'home delinqüent i els
diversos models o sistemes de resposta al delicte". 
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OBJECTE

 

La delimitació de l'objecte material

Una disciplina científica existeix en la mesura que
és capaç de definir un objecte material (el segment
de la realitat natural o social de què s'ocupa) i un ob-
jecte formal o mètode que garanteixi l'obtenció d'un
coneixement científic sobre aquella realitat. Segons la
concepció més clàssica, l'objecte material de la crimi-
nologia és el delicte. D'acord amb aquesta concepció
estricta, l'autonomia de la ciència seria només relati-
va, atès que correspon al dret penal la delimitació del
seu objecte material i la única diferència amb aquesta
disciplina jurídica es trobaria en els objectius i en el
mètode: la criminologia no aspira a la valoració d'un
fet social sinó a la seva descripció i comprensió en
termes causals i per aconseguir els seus fins es val-
dria de la metodologia pròpia de les ciències socials.
En aquest sentit, la criminologia s'ha mantingut, per a
certes concepcions, relegada a una funció de "ciència
auxiliar", la qual cosa no és gens estranya si pensem
que en bona part la criminologia neix per segregació
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del dret penal i d'una vocació d'obertura professada
per molts penalistes cap a altres "ciències penals". 

Aquesta visió ha estat àmpliament contestada. Ja
en el mateix àmbit de la ciència jurídica el formalisme
jurídic havia estat criticat des de diversos enfocaments
doctrinals, com els del realisme jurídic o la sociologia
del dret, que van florir als Estats Units a partir dels
anys vint i trenta del segle XX. Aquestes orientacions
permeten comprendre la relativitat del concepte de
delicte i com, al capdavall, la percepció d'un fet delic-
tiu com a tal i la resposta punitiva que la llei preveu
depenen de factors que es troben més enllà de la llei i
que tenen a veure amb la realitat social en què s'palica
la llei i el paper que exerceixen els actors del sistema
de justícia penal. Les definicions culturals i socials de
delicte van començar a competir amb la pura defini-
ció legal i des dels anys setanta s'han expandit con-
cepcions del delicte centrades en el dany social cau-
sat o que han vinculat aquest dany amb les violacions
dels drets humans. 

Quan la criminologia ha madurat ha reivindicat
la seva autonomia a l'hora de delimitar el seu objecte
d'estudi i ho ha fet en el sentit d'estendre'l més enllà
de l'estricte àmbit d'allò que la llei defineix com a de-
licte en un lloc i temps determinats. Així, es tendeix
a considerar que l'objecte material de la criminologia
està integrat no solament pel delicte, sinó també per
la delinqüència, la desviació i el control social, i, dins
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d'aquest darrer, en especial, la resposta social al delic-
te per mitjà del sistema de justícia penal. 

 

Elements

Havent assumit que l'objecte de la criminolo-
gia és múltiple, cal definir els quatre elements que
l'integren: 

 
Delicte 
El delicte és un comportament humà antisocial

per al qual la llei preveu la imposició d'una pena o me-
sura de seguretat contra qui n'és considerat respon-
sable. El concepte crim, en tant que traducció del ter-
me anglès crime, pot ser considerat sinònim de delicte,
tot i que en les llengües llatines serveix per designar
els delictes més greus. El Codi penal espanyol, com
altres de l'àrea cultural més propera, utilitza només la
paraula delicte i no el terme crim, però el Codi penal
francès distingeix entre crim i delicte segons la grave-
tat. La criminologia ha defensat la necessitat d'una de-
finició criminològica de delicte desvinculada tant d'un
concepte legal com d'un "concepte natural" i així s'ha
afegit, a la condició de ser una conducta que infrin-
geix la llei penal, el fet que suposa un comportament
antisocial i que és perseguit oficialment en cas que si-
gui descobert. Les definicions que pretenen anar més
enllà difícilment susciten consens, atès que es fona-
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menten en un o altre model teòric no assumit per to-
ta la comunitat científica, o pequen de reduccionis-
me i, tot i l'interès que puguin tenir per ajudar a la
comprensió de la realitat delictiva, molt difícilment es
poden aplicar a tot l'espectre de conductes delictives.
Com a exemple, podem trobar la definició de Gott-
fredson i Hirschi, segons els quals delicte és "un ac-
te que comporta una gratificació simple i immediata
però pocs beneficis a llarg termini, és estimulant i ar-
riscat però requereix poca destresa i planificació i ge-
neralment produeix pocs beneficis per a l'ofensor, al-
hora que imposa costos elevats a la víctima". 

 
Delinqüència 
La delinqüència o criminalitat és el conjunt de de-

lictes que es cometen en un temps i un lloc determi-
nats. Es planteja així com una tasca de la criminolo-
gia el coneixement, el mesurament i l'anàlisi de la de-
linqüència com a fenomen social global. També es fa
referència a la delinqüència, en un pla individual, en
relació amb una trajectòria, tendència o hàbit delictiu
d'una persona determinada com a objecte d'interès
per a la prevenció i el tractament. 

 
Desviació social 
La desviació social és un concepte més ampli

que el de delicte i comprèn totes les conductes que
s'aparten de la norma social. La desviació social es-
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devé un objecte d'interès central de la criminologia
per a una millor comprensió i predicció del fet delic-
tiu. El consum de drogues il·legals o la prostitució, i
la problemàtica que se'n deriva, són exemples de con-
ductes socials el coneixement de les quals és una con-
dició necessària per planificar intervencions orienta-
des a la prevenció i el tractament de la criminalitat. 

 
Control social 
El control social és el conjunt de mecanismes pels

quals la societat condueix el comportament dels indi-
vidus d'acord amb pautes de conducta social norma-
litzada. En un sentit més estricte fa referència als mit-
jans de control de la conducta desviada, entre els quals
es distingeix entre mitjans formals i informals. El sis-
tema de justícia penal s'ocupa del control social for-
mal, mentre que el control social informal l'exerceixen
altres instàncies socials, com la família, l'escola o altres
grups amb capacitat d'incidir sobre el comportament
dels individus en la societat. 

 

Per què una concepció extensa

Les raons per les quals s'imposa la necessitat
d'una concepció àmplia de l'objecte material de la cri-
minologia són diverses: 
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La relativitat històrica i cultural del concepte
de delicte 

L'estudi de l'evolució de les societats i la com-
paració entre els diversos sistemes jurídics posa en
relleu diferències en el que en cada lloc i moment
es defineix com a fet delictiu i mereixedor d'una res-
posta penal. Com a exemples propers podem pensar
que fins a l'any 1976 a Espanya era delicte l'adulteri
o que fins a l'any 1983 ho era la participació en jocs
il·lícits. D'altra banda, no ha estat fins a l'any 1989
que s'ha definit per primer cop com a delicte la vi-
olència domèstica no seguida de lesions, l'any 1995
es va incriminar l'assetjament sexual o el delicte ur-
banístic, l'any 2003 el maltractament d'animals i el
2010 l'assetjament laboral i immobiliari. Seria una vi-
sió molt estreta de l'espai de la criminologia conside-
rar que s'ha de limitar als fets ja definits legalment com
a delicte. Al contrari, la criminologia pot i ha de fer
una aportació per tal que el debat sobre els processos
d'incriminació i desincriminació es faci sobre bases
empíriques, per la qual cosa s'ha de situar més enllà
de les fronteres conceptuals establertes pel dret en un
determinat context espacial i temporal. D'altra ban-
da, també seria empobridor entendre que la crimino-
logia s'ha d'ocupar només dels fets el caràcter delic-
tiu dels quals sigui transculturalment consistent. No
hi ha dubte que certs comportaments humans, com
l'homicidi, han estat i són considerats com a delicte
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en qualsevol societat, fins al punt que la vida social
no és imaginable si no hi ha una prohibició i una re-
acció efectiva davant de l'homicidi. Això ens podria
fer retornar a la distinció escolàstica entre els mala in
se, o delictes naturals, i els mala quia prohibitia, fets que
són delictius només perquè així els ha definit el legis-
lador. La criminologia, que als inicis, amb Garofalo
(1885), havia especulat amb la noció de "delicte natu-
ral", l'ha abandonat en la convicció que la consciència
respecte del que és delictiu i mereixedor de resposta
penal està sempre condicionada socialment i cultural-
ment. A més, la criminologia comparada ens mostra
la magnitud de les diferències entre les diverses soci-
etats i sistemes jurídics, diferències que no es limiten
a la definició formal de les figures delictives, sinó que
afecten el grau de reprovació social del fet, la impli-
cació de les institucions en la seva persecució efectiva
o l'admissió d'excepcions al caràcter il·lícit del fet o a
la seva repressió. 

 
La dimensió política dels processos de defi-

nició 
Una altra dimensió de la relativitat inherent al

concepte de delicte és la derivada de la naturalesa
eminentment política dels processos d'incriminació i
desincriminació i de les decisions dels actors del sis-
tema de justícia penal de què depèn la persecució,
l'enjudiciament i el càstig efectius de les persones que
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han de respondre d'un fet delictiu. La definició i la res-
posta a la delinqüència són qüestions d'una alta sen-
sibilitat política. Quan un fet és definit com a delicte
es manifesta una determinada concepció de la socie-
tat, que sovint s'ha imposat sobre altres concepcions
en retrocés o sobre altres ideologies o interessos so-
cials que han tingut menys capacitat d'influència en
el procés de decisió política que ha culminat en una
reforma legal. La intensitat i el zel amb què els actors
intervenen en la persecució del delicte també estan
condicionats per actituds i decisions individuals i per
la capacitat d'uns o altres grups socials d'influir sobre
els actors esmentats, directament o a través dels mit-
jans de comunicació de massa. L'evolució social que
s'ha produït des dels darrers anys del segle XX fins
a l'actualitat en fenòmens com la reacció davant la vi-
olència en la parella n'és un exemple ben il·lustratiu. 

 
El delicte no es pot entendre al marge dels

processos de desviació i control social 
Les pretensions d'ampliar l'objecte de la crimino-

logia fins al punt de comprendre tot el comportament
desviat han estat criticades, amb els arguments de que
això representaria una extensió excessiva de l'objecte
d'estudi i que el concepte de desviació és encara més
ambigu i relatiu que el de delicte. També s'ha dit que
això faria indestriable la criminologia de la sociologia
de la desviació. Però una bona part de la delinqüèn-
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cia no es pot comprendre si no es considera com a
manifestació d'un comportament desviat. Una gran
quantitat de delinqüents tendeix a ser versàtil en les
seves conductes delictives i antisocials i el coneixe-
ment d'aquestes és útil per a la prevenció del delicte i
el tractament de la delinqüència. 

 

Delimitació d'altres disciplines

L'àmbit d'estudi de la criminologia conflueix par-
cialment amb altres noves disciplines acadèmiques
que es desenvolupen en un espai interdisciplinari,
com la sociologia jurídica o la psicologia jurídica. Així
mateix, és freqüent la confusió entre l'objecte de la
criminologia i el d'altres disciplines que en gran ma-
nera cal considerar com una part d'aquesta, com la
criminalística, la victimologia o els estudis sobre se-
guretat. 

 
Criminalística 
La criminalística comprèn les tècniques

d'investigació criminal o d'investigació del delicte,
emprades per aclarir qui, quan, com, per què i en qui-
nes circumstàncies ha comès un delicte. La investiga-
ció criminal està unida estretament al modern procés
penal, com a espai on l'acusació ha de provar la culpa-
bilitat de l'acusat, de manera que hi ha una implicació
entre garanties pròpies de l'estat de dret i el desenvo-
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lupament d'una policia científica. Ha format part tra-
dicionalment dels curricula formatius en criminologia i
hi ha una relació molt estreta entre el coneixement ci-
entífic del delicte com a disciplina teòrica i l'explicació
d'un delicte concret per a l'obtenció de la veritat al ser-
vei de la societat. Però la investigació criminal també
se serveix de coneixements que no es poden conside-
rar estrictament criminològics, com la biologia (pro-
ves d'ADN), la documentoscòpia, la dactiloscòpia i la
grafologia. 

 
Victimologia 
La victimologia és la ciència multidisciplinària

que s'ocupa del coneixement relatiu als processos de
victimització i desvictimització. En general és consi-
derada pels criminòlegs com una branca de la crimi-
nologia, la qual cosa pot valdre respecte de la "victi-
mologia penal", que es limita a les víctimes de fets
delictius, però cal no oblidar que també des d'un im-
portant sector es reivindica una "victimologia gene-
ral", que també s'ocupa de les víctimes de guerres o
de les catàstrofes naturals. La victimologia sorgeix a
mitjan segle XX com un intent per superar la tradici-
onal ignorància de la víctima per part de la crimino-
logia (Pereda i Tamarit, 2013) i representa una altra
mirada del fet delictiu, que és vist com a victimització.
En tot cas, la criminologia tendeix progressivament a
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integrar dins de la seva temàtica els aspectes relatius
a la víctima del delicte. 

 
Seguretat 
La seguretat és un espai conceptual en progressi-

va expansió que s'estén fins a àmbits que són propis
dels objectius i la temàtica de la criminologia. Dins
d'aquest camp s'ha de considerar no solament la se-
guretat pública vinculada a les funcions tradicionals
dels cossos i les forces de seguretat o la seguretat pri-
vada en clara expansió com a fenomen social i com
a sector econòmic, sinó també el concepte de segu-
retat en l'espai urbà (urban security), amb múltiples ra-
mificacions i en clara connexió amb la prevenció del
delicte, entesa com a tasca que va més enllà de les
funcions pròpies del sistema de justícia penal i impli-
ca actors públics i privats de la comunitat. També es
poden considerar els àmbits de la seguretat viària, la
seguretat laboral i alguns aspectes de la salut pública
i la gestió d'emergències. Més enllà de les diferències
de llenguatge o de procedència acadèmica, la vocació
de la criminologia no pot ser sinó integradora, fidel
al seu compromís amb la interdisciplinarietat i, de fet,
hi ha una tendència evident a acollir aspectes relatius
a la seguretat en els curricula formatius dels criminò-
legs. De tota manera, no és acceptable la pretensió de
reduir la criminologia a un estudi de la seguretat, atès
que això implica deixar de banda aspectes de la de-
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linqüència i de la victimització que ha costat molt de
situar en un lloc important en la recerca i en la pra-
xi política o professional, com ara la victimització en
l'àmbit domèstic, el suport a la víctima o la rehabili-
tació de l'infractor, o bé concedir-los una rellevància
secundària. 
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MÈTODE

 

Un mètode propi?

El modus operandi de la criminologia ha consis-
tit durant molt temps a integrar "cossos de conei-
xement" procedents de diferents àmbits per cons-
truir una teoria del comportament criminal. Aques-
ta procedència múltiple del seu contingut i la volun-
tat d'integració han estat des dels seus inicis els se-
gells d'identitat de la criminologia com a disciplina ci-
entífica, per bé que això ha permès també qüestionar
permanentment la seva identitat. La inexistència d'un
mètode propi seria així vist com un punt feble de la
seva autonomia científica. D'altra banda, en certs àm-
bits acadèmics ha tingut un important ressò i fins i
tot ha arribat a predominar durant els anys seixanta i
setanta del segle XX el discurs de la criminologia crí-
tica, que ha denunciat la criminologia positivista per
la seva disposició a servir d'instrument d'una socie-
tat injusta en la lluita contra la criminalitat, tot i que
l'alternativa al discurs cientificopositivista ha estat una
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retòrica crítica normalment desvinculada de suport
empíric i d'un programa políticocriminal realista. 

El mètode científic permet fer realitat el caràcter
progressiu de la ciència. El progrés científic es basa
en la refutació de les teories anteriors i la seva substi-
tució per altres de més versemblants (Popper). El cri-
teri de la refutació permet distingir la ciència d'altres
fonts del coneixement i atorga al coneixement cientí-
fic un caràcter de permanent provisionalitat. Un sis-
tema científic consisteix en un conjunt d'hipòtesis in-
terrelacionades que es poden sotmetre a contrastació
i donen lloc a un conjunt de veritats provisionals (no
refutades). La veritat científica és una veritat amb as-
piracions "absolutistes", en el sentit que és una veri-
tat universal més enllà de l'experiència o del coneixe-
ment de cada persona individual, però és alhora una
veritat relativa, per la provisionalitat que li és intrínse-
ca; per tant, una proposició científica ha de ser con-
siderada la millor veritat disponible en un determi-
nat moment històric, podem considerar la refutabili-
tat com una qualitat graduable, la qual cosa permet
establir criteris d'avaluació de teories per poder con-
cloure quina és preferible i quina està en millors con-
dicions per donar resposta a un problema determi-
nat. 

Són aplicables a la criminologia les regles del mè-
tode científic. La dialèctica observació/experimenta-
ció, pròpia de les ciències experimentals, no es pot
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considerar vàlida per a les ciències socials, atès que
tracten de comportaments humans sobre els quals les
possibilitats d'experimentació són, en tot cas, molt li-
mitades. Amb tot, és útil la diferenciació entre una fa-
se d'observació i una d'anàlisi empírica de tipus cau-
sal-explicativa. Aquesta darrera parteix de la finali-
tat d'establir vinculacions entre fenòmens naturals,
en aquest cas de caràcter social, que permetin conèi-
xer les raons d'esdeveniments passats o de fets que
formen part de manera permanent en la vida soci-
al. L'explicació es basa en tres passos: la descripció,
l'anàlisi i la formulació de lleis, que permeten establir
relacions constants entre fenòmens. Tanmateix, cal
tenir en compte dues precisions importants. 

En primer lloc, es planteja la necessi-
tat d'interpretació, activitat d'intermediació entre
l'objecte i el subjecte que és inherent a tota obra del
pensament humà, ja sigui en la ciència, l'art o la ju-
risprudència. Rodríguez Manzanera (2009) distingeix
tres nivells d'interpretació: la interpretació conductu-
al, referida al delicte; la interpretació individual, refe-
rida al delinqüent, i la interpretació general, relativa
a la criminalitat. La interpretació vàlida en la recerca
criminològica es basa en una integració dels tres ni-
vells esmentats. 

En segon lloc, el caràcter de les lleis generals
comporta certes dificultats en les ciències socials. Una
llei causal de tipus explicatiu, a diferència d'una norma
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moral o jurídica, ens permet saber per què han succeït
les coses i per tant hauria de permetre predir esdeve-
niments futurs, però l'experiència demostra la dificul-
tat de predicció dels comportaments humans. Aquest
és un dels grans reptes de la recerca criminològica i
aquesta no renuncia a formular criteris útils per a la
predicció, que poden ser de gran interès en la crimi-
nologia aplicada, perquè serveixen de suport a l'hora
d'adoptar decisions com la concessió de la llibertat
condicional a un pres o la suspensió de l'execució de
la condemna a una persona condemnada a una pena
privativa de llibertat. De vegades és la mateixa llei la
que requereix un judici sobre el futur comportament
del subjecte, com succeeix, en la legislació espanyo-
la (que no és en això ni molt menys una excepció),
amb l'informe de reinserció social requerit per a la
concessió de la llibertat condicional. En amplis sec-
tors regna la desconfiança respecte dels estudis pre-
dictius i es qüestionen els intents d'adoptar models
propis de les ciències experimentals, com per exemple
els de la previsió metereològica, a la previsió del com-
portament criminal. La qüestió conté, a més, un in-
tens rerefons polític. La idea de perillositat criminal ha
estat fermament rebutjada pel que té d'etiquetadora
i segregadora, relacionada amb una política criminal
hiperintervencionista i antigarantista que pretén eri-
gir el concepte d'"estat perillós" en lloc del fet delic-
tiu com a pressupòsit d'intervenció penal. Per això
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en l'actualitat es recorre al concepte d'"avaluació del
risc". El concepte de risc, a diferència del de perillosi-
tat criminal, és dinàmic i graduable i se li pot reconèi-
xer una funcionalitat pràctica superior, menys lligada
a un judici individual sobre el subjecte. L'elaboració
de criteris d'avaluació del risc és un dels camps on es
pot fer més visible l'interès social de la recerca crimi-
nològica, malgrat que no és del tot immune a les di-
ficultats expressades. 

El recurs al mètode científic és una condició
necessària per tal que les conclusions de la recer-
ca puguin ésser formulades amb pretensió de valide-
sa com a veritats científiques. Tanmateix, la tasca de
l'investigador no consisteix merament en l'aplicació
del mètode científic a un problema. En la planifica-
ció de la recerca criminològica hi exerceixen un paper
rellevant altres dimensions de l'activitat intel·lectual
que han estat sovint considerades com a alienes a
l'activitat científica. Cal tenir en compte la importàn-
cia de la delimitació del camp previ, on la intuïció i
l'experiència de l'investigador són no solament útils,
sinó necessàries. Una recerca es desenvolupa d'acord
amb una dinàmica que consisteix en la formulació
d'hipòtesis i la seva posterior validació o falsació. En
la formulació d'hipòtesis es té en compte el coneixe-
ment existent, que la recerca tractarà d'estendre més
enllà, obrint-se a nous problemes, o de rectificar, no
necessàriament a còpia de denunciar possibles defi-
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ciències metodològiques, sinó de posar en evidència
que els resultats varien en circumstàncies diferents i
per tant el seu valor pot ser qüestionat o merament
relativitzat. 

 

Metodologia quantitativa
i metodologia qualitativa

L'opció metodològica de la criminologia passa
actualment per una integració dels mètodes vàlids i
reconeguts en les ciències socials. En aquest context,
cal tenir present la diferència entre mètodes quantita-
tius i qualitatius, distinció que és present en les ciènci-
es socials des dels seus inicis. La metodologia quantitativa
es correspon amb una orientació explicativa, derivada
del positivisme de Comte i la proposta de Durkheim
que els fets socials han de ser examinats com a coses,
d'una manera anàloga a com ho fan les ciències natu-
rals. La metodologia qualitativa respon a l'opció per una
orientació comprensiva i sorgeix de la concepció de
Weber, segons la qual l'objecte d'estudi és l'acció soci-
al, en tant que conté un sentit i un significat. Aquesta
orientació parteix de la convicció que el món social
no pot ser analitzat de la mateixa manera que el món
natural. 

L'opció a favor d'una metodologia quantitativa o
qualitativa s'ha plantejat durant molt temps en termes
dicotòmics. Hi ha hagut èpoques en què ha predo-
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minat una o altra orientació i en l'actualitat coexistei-
xen en la comunitat científica investigadors que tre-
ballen amb una o altra metodologia i sovint hi ha re-
re una i altra opció una posició militant que rebutja
l'opció contrària. Molts seguidors del mètode quanti-
tatiu posen en dubte el caràcter científic dels instru-
ments light propis de la recerca qualitativa, conside-
rats massa allunyats de l'ideal d'objectivitat propi de la
ciència, alhora que alguns partidaris d'aquesta classe
de recerca la defensen amb l'argument que és l'única
que permet un coneixement més profund de la realitat
social, que en gran manera es resisteix a les categorit-
zacions apriorístiques pròpies dels mètodes quantita-
tius. Amb tot, en l'actualitat s'imposen cada cop més
les estratègies integradores que aposten per la supera-
ció de les dualitats. Així, es tendeix a acceptar que tant
el mètode quantitatiu com el qualitatiu tenen caràc-
ter empíric i poden aportar objectivitat, ja sigui, en
un cas, mitjançant la comptabilització d'unitats o, en
l'altre, a còpia d'establir identitats i diferències partint
de l'anàlisi dels llenguatges i dels discursos. La dife-
renciació entre una recerca que té com a objectiu me-
surar i explicar i una altra forma de recerca que pretén
comprendre i interpretar esdevé excessivament mani-
quea. Al capdavall, el resultat de la recerca sempre re-
quereix interpretació i comprensió. 

En aquest esperit integrador i de relativització de
les dicotomies rígides s'han d'entendre les diferències
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que acostumen a assenyalar-se entre les metodologies
quantitatives i qualitatives: 

 
· La metodologia quantitativa estudia un espai extens,

un grup ampli de població, per obtenir resultats
representatius, mentre que la metodologia qualitativa
adopta una dimensió intensiva, ja que estudia una part
reduïda de la realitat social i aposta per la profunditat
analítica en lloc de la representativitat.

· Pel que fa a la captació del temps, la metodologia
quantitativa és sincrònica (s'examina l'objecte en un
moment concret) i la qualitativa és diacrònica (pretén
captar processos socials).

· La posició de l'investigador és més objectiva i externa
en la primera i més subjectiva en la segona, perquè
observa la realitat des de la perspectiva de l'actor
social.

· La recerca quantitativa procedeix de manera analítica,
perquè estudia la realitat mitjançant la descomposició
de les seves parts, mentre que el mètode qualitatiu
actua de manera sintètica, en la mesura que examina
el fenomen com una unitat.

· El procés de construcció teòrica és deductiu en el
primer cas (es pretén verificar teories mitjançant la
contrastació empírica) i inductiu en el segon (es
construeixen les teories a partir de les observacions).
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La recerca criminològica es caracteritza actual-
ment per un predomini de la recerca de tipus quanti-
tatiu. Les enquestes de victimització o de seguretat en
són un dels exemples més rellevants, que tractarem
posteriorment. Però també trobem tota una munió
d'estudis de base quantitativa que s'ocupen de les ca-
racterístiques dels delinqüents i les víctimes, dels pro-
cessos de decisió judicial i d'altres actors del sistema
de justícia penal, i també de l'avaluació de programes
de tractament d'infractors o d'atenció a les víctimes.
Aquesta classe de recerca té com a tècnica més im-
portant l'enquesta, en què es recull informació àmplia
i diversa sobre fets o sobre opinions, actituds o emo-
cions. En l'enquesta, les dades s'obtenen a partir d'un
conjunt de preguntes normalitzades adreçades a una
mostra representativa o al conjunt total de la població
estadística en estudi. A diferència de l'experiment, en
l'enquesta l'investigador no modifica l'entorn ni con-
trola el procés que vol observar. 

Tanmateix, la recerca de tipus quantitatiu ha re-
but crítiques. Se l'acusa del fet que una entrevista su-
perficial no pot fer aflorar el que hi ha darrere de com-
plexes problemàtiques socials i psíquiques. Fenòmens
com la motivació delictiva, la drogoaddicció o la pros-
titució i altres de relatius a la desviació social no po-
den ser coneguts només amb el format de les entre-
vistes ràpides. A més, aquest format dirigista i apri-
orístic no deixa que flueixi la narració espontània i
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lliure de la persona enquestada i fa que els resultats
estiguin d'alguna manera contaminats pels prejudicis
de l'investigador. 

La recerca qualitativa, al seu torn, es basa en qua-
tre tècniques bàsiques: 

 
· L'observació participant: suposa una implicació de

l'investigador amb l'objecte social analitzat, la qual
cosa exigeix un contacte durant un període llarg amb
la persona i el grup social en el seu ambient natural.

· L'entrevista: té com a objectiu recollir informació
sobre les experiències de vida, els valors, les emocions,
les activitats quotidianes i les motivacions de les
persones estudiades, amb el propòsit de descobrir
les vivències, la manera de relatar-les i el sentit del
seu comportament. És un procés comunicatiu dut
a terme amb un grup de persones seleccionades
d'acord amb una sèrie de característiques, per mitjà
d'una conversa programada, d'acord amb un guió
preestablert però dins d'un marge ampli de flexibilitat
que permeti que la persona entrevistada s'expressi.
L'entrevista pot ser estructurada, semiestructurada o
no estructurada. La més habitual en el nostre camp
és la semiestructurada, conduïda per l'investigador a
partir d'un guió o protocol de tipus temàtic i no basat
en preguntes preformulades i tancades.

· El grup de discussió: consisteix a reunir un grup
reduït de persones (no més de deu) de determinades
característiques preestablertes, seleccionades de



35

manera anònima, que no es coneixen entre si, amb
la finalitat que lliurement exposin les seves opinions i
actituds sobre el tema que es vol investigar.

· El mètode biogràfic: té com a objectiu descriure
i narrar la vida d'una persona amb la finalitat de
reconstruir els processos socials en què participa, de
manera que interessa per donar significat a les vides
d'altres persones que tenen amb ella en comú el fet
que interessa investigar, que comet delictes, que és
víctima de delictes o altres fets rellevants. Aquest
mètode es pot dur a terme mitjançant històries de
vida, autobiografies i biografies.



36



37

LA COMUNITAT CIENTÍFICA

La noció de comunitat científica és essencial en
qualsevol disciplina. És una referència imprescindible
per poder atribuir caràcter científic a una asserció o a
un mètode. El que diferencia una veritat científica d'una
altra classe de coneixement sobre el món, com el de
tipus intuïtiu o el basat en la destresa o l'experiència
personal, és el fet que hom pugui afirmar que parla en
nom de la comunitat científica. Això cal òbviament
relativitzar-ho, especialment en l'àmbit de les ciències
socials, tenint en compte la diversitat d'orientacions
teòriques, ideològiques i metodològiques entre els ci-
entífics. Però no es pot oblidar que l'investigador ha
de partir de l'estat de la ciència en un moment donat
i que els resultats de la seva recerca han de ser posats
a disposició de la comunitat científica per tal que els
pugui refutar o confirmar, i que el que s'espera d'un
professional que exerceix una activitat de base cientí-
fica és que apliqui a la resolució del cas els coneixe-
ments propis de la comunitat de referència, a banda
que hi aporti la seva personal habilitat i experiència.
La importància de la comunitat científica es fa palesa
també en el fet que no és tant l'opinió autoritzada allò
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que atorga credibilitat o validesa a un postulat, per bé
que mai no serà intranscendent el prestigi que tingui
l'investigador, sinó que aquest hagi estat el resultat de
l'aplicació d'un mètode reconegut. 

La comunitat científica criminològica utilitza
com a eines de comunicació de la seva activitat
nombroses publicacions científiques especialitzades
d'àmbit internacional, moltes d'elles disponibles per
Internet en format electrònic, com l'European Journal
of Criminology, The Journal of Criminal Law and Crimino-
logy, Psichology, Crime and Law, European Journal of Cri-
me, Criminal Law and Criminal Justice, The Internet Jour-
nal of Criminology, Journal of Quantitative Criminology, The
Open Criminology Journal, The British Journal of Crimino-
logy o American Journal of Criminal Justice, a més de revis-
tes d'àrees temàtiques específiques, com, per exemple,
International Review of Victimology, International Journal of
Conflict and violence, Journal of Interpersonal violence, Vio-
lence and victims o Child Abuse and Neglect. 

Una referència clau de la comunitat científica en
el pla internacional és la Societat Internacional de Cri-
minologia, que organitza un congrés internacional ca-
da tres anys. També cal destacar la Societat America-
na de Criminologia, i, els darrers anys, la Societat Eu-
ropea de Criminologia. Hi ha, a més, societats d'àrees
temàtiques més específiques, com la Societat Mundial
de Victimologia. 
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A Espanya hi ha la Societat Espanyola
d'Investigació Criminològica, nascuda l'any 2000 amb
l'objectiu prioritari de promoure la recerca i els es-
tudis criminològics tant en l'àmbit acadèmic com en
l'institucional (www.criminologia.net). D'ençà de la
seva creació ha viscut un procés de consolidació pro-
gressiva, que es manifesta en la creixent assistència als
congressos que tenen lloc anualment. Entre les seves
activitats, la societat té cura de la Revista española de in-
vestigación criminológica (REIC). Altres revistes destaca-
des d'àmbit espanyol són la Revista de derecho penal y
criminología, de la UNED, la Revista electrónica de crimino-
logía y ciencias penales (www.criminet.ugr), Cuadernos de
política criminal, Estudios penales y criminológicos i Eguzki-
lore, tot i que en aquest cas es tracta en general de re-
vistes preferentment orientades al dret penal que te-
nen un apartat dedicat a la criminologia. D'altra ban-
da, presenten treballs criminològics i format breu pu-
blicacions com el Boletín criminológico, que edita la Uni-
versitat de Málaga. 



40



41

ELS PROTAGONISTES: EL DELINQÜENT,
LA VÍCTIMA, LA SOCIETAT

 

Una visió integral

S'ha acusat la criminologia d'haver estat durant
molt temps centrada en la figura del delinqüent, fins al
punt de reduir l'estudi de les causes del delicte al co-
neixement de les causes del comportament criminal
i de focalitzar l'atenció en el tractament del subjecte
delinqüent. La irrupció de la victimologia va permetre
trencar aquesta visió unilateral i va fer que la crimino-
logia s'interessés progressivament per la figura de la
víctima. A més, hi ha avui dia una convicció àmplia-
ment estesa sobre la dimensió social del fenomen cri-
minal, que sorgeix en un determinat context, impacta
sobre la societat i ha de ser abordat no com un pro-
blema que afecta estrictament persones singulars sinó
com un problema social i comunitari. La visió forma-
lista o estatalista del delicte com un acte antinorma-
tiu, contrari a la "pau del rei", com una ofensa contra
l'estat (subrogat modern de l'antiga figura del sobirà)
o com a "duel simbòlic entre ciutadà i estat" (García-
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Pablos) ha cedit davant de la concepció del fet crimi-
nal com a ruptura i amenaça futura de les relacions
socials, que necessita ser abordat com una part de la
política social, i en la resposta cal tenir en compte la
capacitat de mobilitzar les energies sorgides de la co-
munitat. 

Així doncs, el delicte, com que és vist com un fet
social, les seves causes i les conseqüències impliquen
diversos protagonistes, concretament el delinqüent, la
víctima i la comunitat com a espai en què diverses
persones poden estar directament o indirectament re-
lacionades. És cert que aquesta visió tridimensional
del delicte requereix introduir alguns matisos, consi-
derant que en alguns fets delictius la figura de la víc-
tima pot resultar difuminada o fins i tot absent (els
anomenats "delictes sense víctima", com podria ser
el cas de la major part dels delictes contra interessos
socials o estatals), o quedar confosa amb la societat,
reduïda a una existència simbòlica. I també l'afectació
de les relacions socials pot aparèixer més "idealitza-
da" i imperceptible en delictes on l'impacte social real
és relatiu o fins i tot poden suscitar un feble reprotxe
social, com la corrupció o el delicte fiscal en determi-
nats països. Però, en tot cas, és una visió necessària si
es volen defugir enfocaments reduccionistes, com els
que han considerat que el problema de la criminalitat
ha de ser plantejat i resolt merament com un proble-
ma de persones que cometen delictes. 



43

Figura 1. Concepció interactiva del delicte

Diverses teories ens aporten arguments que ens
permeten saber que el delicte no pot ser vist com un
fet aïllat del seu context social. Així, l'interaccionisme
simbòlic mostra com el fet delictiu és el resultat de la
interacció entre diversos elements. La desviació social
no és un atribut del mateix individu sinó un procés
dinàmic integrat per dues parts: els que apliquen les
normes i els que les infringeixen. Un comportament
és viscut realment com a desviat i mobilitza la respos-
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ta social no pel fet que estigui teòricament definit per
la llei com a tal, sinó perquè s'activen els mecanismes
que determinen la seva persecució efectiva, que po-
den derivar del fet que algú que es consideri legitimat
per fer-ho el denunciï o que s'ultrapassi el llindar de
tolerància que fins a un determinat moment ha fet
socialment suportable la manca de reacció davant del
fet. 

 

El delinqüent

L'estudi del delicte comporta l'estudi de les cau-
ses i les circumstàncies que porten una persona a co-
metre delictes. La criminologia estudia la influència
que tenen sobre els delinqüents els factors biològics,
socioculturals, educatius o situacionals. Les diverses
teories criminològiques ofereixen respostes diferents
a la pregunta de per què una persona comet delictes,
en alguns casos posant l'accent en els aspectes indi-
viduals, en altres en els de caràcter social o relatius
a l'aprenentatge. D'aquesta manera, permeten com-
prendre la criminalitat i la manera de predir-la, pre-
venir-la i tractar-la. També s'estudien les diferències
individuals i com l'edat, el sexe, la personalitat o la
intel·ligència representen un risc diferencial de come-
tre delictes. Semblantment, la recerca criminològica
s'ha d'interessar pels factors que tenen a veure amb
les relacions socials del subjecte, el seu estatus, ni-
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vell econòmic, relacions familiars, els seus hàbits en el
consum d'alcohol o drogues, el contacte amb subcul-
tures violentes, etc. 

La criminologia també s'ocupa de l'estudi de la
carrera delictiva, que suposa una visió dinàmica i lon-
gitudinal del comportament humà, vist com una cade-
na de fets. Com altres comportaments humans, nor-
malment les conductes delictives no apareixen com a
fets aïllats, sinó que s'inscriuen en un procés vital del
que interessa conèixer quins són els antecedents, que
poden operar com a predictors, els factors de risc, els
factors de protecció, les circumstàncies que contribu-
eixen a consolidar o cronificar les carreres delictives i
els que porten al desistiment. 

 

La víctima

La preocupació per la víctima del delicte és rela-
tivament nova en la criminologia. Tot i que es parla
d'una "edat d'or" de la víctima per referir-se als temps
de l'edat antiga i l'edat mitjana en què aquesta tenia
un protagonisme, després desaparegut, en la resposta
social al delicte, la idea d'integrar la víctima dins de
l'estudi científic del delicte és un procés que s'inicia
després de la Segona Guerra Mundial. Fins aquell mo-
ment l'observació i l'anàlisi del fenomen criminal se
centraven en la figura del delinqüent. Von Hentig, en
la seva obra The criminal and his victim (1948) marca
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un punt d'inflexió, ja que inclou dins d'un tractat de
criminologia un capítol dedicat a la víctima. Alhora,
Mendelsohn inicia el procés que ha de dur al reconei-
xement de la victimologia com a disciplina amb pre-
tensions d'autonomia. En tot cas, avui en dia, a ban-
da de les qüestions de tipus disciplinari, hi ha un con-
sens a l'hora de reconèixer que la criminologia també
s'ha d'ocupar de la víctima en l'estudi de les causes del
delicte, en l'anàlisi de la fenomenologia criminal i en
els aspectes més aplicats, com la prevenció del delic-
te i la resposta al delicte. La preocupació per la vícti-
ma es manifesta, així, en l'estudi dels factors de risc
de convertir-se en víctima i la contribució d'aquesta
a la gènesi del delicte, en el paper de la víctima en la
prevenció de la seva victimització, en els drets de les
víctimes i la seva posició en el sistema de justícia pe-
nal i l'assistència a les víctimes com a objectiu de la
política social. 

 

La societat i el control social

La societat és, en primer lloc, centre d'atenció de
la criminologia en la comprensió de les causes del de-
licte. Ho és en segon lloc en el coneixement dels seus
efectes, que van més enllà de la víctima o de les víc-
times singularment afectades pel fet delictiu. Final-
ment, l'espai social i comunitari és l'espai propi del
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control social, des del qual es dissenya la resposta al
delicte. 

Pel que fa al control social, cal distingir entre me-
canismes de control informal i de control formal. En-
tre els primers, cal considerar els agents socials bà-
sics de socialització, com la família i el sistema educa-
tiu. Però també hi entren en joc tot un seguit d'actors
socials que participen en les relacions comunitàries,
com el veïnat, els empleats o treballadors d'una em-
presa o administració o fins i tot persones entre les
quals s'estableix una relació transitòria, pel fet de tro-
bar-se en un moment determinat al carrer, al tren o en
un espectacle. Totes aquestes persones poden exercir
una pressió sobre el potencial infractor, en el sentit
d'inhibir l'impuls criminal. Del fet que existeixin o no
aquests mecanismes de control i de la manera com els
diversos agents l'exerceixen, en pot dependre un risc
més o menys alt de delinqüència o la forma i grave-
tat d'aquesta. S'ha afirmat, amb sòlids fonaments, que
una de les causes de l'increment de la criminalitat als
països occidentals durant els anys seixanta i setanta
del segle XX va ser el debilitament dels agents infor-
mals de control social. En general aquest debilitament
pot explicar per què els processos migratoris del camp
a la ciutat generen increments de la delinqüència. 

En l'actualitat un tema d'interès en la recerca cri-
minològica als Estats Units és la figura del bystander o
persona que, en un entorn social format per una mas-
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sa de persones que no es coneixen entre si, no actua
per impedir un comportament violent o una agressió
sexual que s'està duent a terme davant d'ell. Conèi-
xer els motius i els factors que concorren en aquest
comportament omissiu pot resultar de gran rellevàn-
cia per impulsar actuacions que afavoreixin una im-
plicació de la societat per impedir la consumació de
delictes greus. 

El control social formal és el que exerceixen les ins-
titucions que tenen encomanada la vigilància, la segu-
retat, la persecució i la resposta penal al delicte. Els di-
versos elements que intervenen en el procés integren
el sistema de justícia penal. La concepció de les instituci-
ons policials, l'Administració de justícia, les presons i
altres ens encarregats de l'execució penal com a siste-
ma implica reconèixer que totes elles participen de la
missió comuna, consistent en la prevenció del delicte,
que qualsevol de les actuacions dels diversos agents té
uns efectes sobre el conjunt del sistema i que aquest
pot ser concebut politicocriminalment, com veurem
més endavant, en el seu conjunt i en les seves diverses
parts. 

En l'actualitat hi ha un ampli consens respecte del
fet que el control social informal és més eficaç per a
la prevenció de la delinqüència que el control de ti-
pus formal. El coneixement existent sobre els meca-
nismes de control social contradiu la confiança que
generalment exhibeixen molts líders polítics i altres
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persones que opinen a través dels mass media sobre
la capacitat del sistema penal per combatre el delicte.
Dedicar més recursos públics a augmentar les taxes
d'empresonament en lloc d'invertir-los en programes
destinats a conèixer i a reforçar el control social in-
formal és una forma costosa i poc eficaç de prevenir
el delicte. 
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CRISI DE LA CRIMINOLOGIA

Un tema llargament present en els debats de ti-
pus disciplinari i autoreferencial és el de la crisi de la
criminologia. Tot i que en certa mesura el qüestiona-
ment del seu sentit i la seva identitat ha acompanyat la
criminologia des dels inicis, a partir dels anys setanta
del segle XX la crisi d'identitat s'ha viscut amb espe-
cial intensitat com a conseqüència de diversos fenò-
mens. 

A l'hora d'explicar aquesta crisi, s'han donat di-
verses explicacions, com ara: 

 
· Una sensació crònica de fracàs. La teorització, cada

cop més refinada i amb més suport empíric, sobre la
criminalitat no ha tingut com a efecte una influència
real en polítiques efectives que l'hagin reduït o fins
i tot que n'hagin evitat el creixement. Es tracta
efectivament d'un mal crònic, que s'ha fet evident
especialment en el món anglosaxó per la coincidència
entre un incessant desenvolupament teòric i un fort
increment de la criminalitat entre els anys seixanta i
la meitat de la dècada dels noranta. Els criminòlegs
coincideixen fàcilment a l'hora de responsabilitzar
els actors politicocriminals de no escoltar l'opinió
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científica, però també hi ha crides a l'autocrítica per la
incapacitat de prescriure polítiques d'eficàcia provada
en la reducció de la delinqüència (Braithwaite, 1989).

· Un estat de fragmentació. Aquest aspecte està
relacionat tant amb la proliferació de teories que
reflecteixen profundes diferències en la concepció del
delicte i el control social, a més de les circumstàncies
pròpies del món professional acadèmic, com amb els
trets característics de la globalització (Findlay, 1999),
la modernitat tardana (Garland, 2006) o la societat del
risc (Barak, 2009).

· Una ambivalència recurrent, relacionada amb la
naturalesa contradictòria de la política criminal.
Garland ha descrit aquesta situació plantejant el
dilema entre dues tendències, una criminology of the
self, ocupada de l'estudi dels delinqüents com a
"consumidors racionals", i una criminology of the other,
preocupada pels exclosos, els estrangers i els desviats
com a focus de perill, de fòbies socials. Darrere
d'aquesta dualitat hi ha la permanent dicotomia entre
la funcionalitat social a què tendeix el treball científic
i el compromís social del criminòleg.

L'evolució de la criminologia a Espanya presenta
una singularitat que obliga a matisar la idea de crisi.
Mentre que en l'àmbit internacional es manté la refle-
xió sobre la crisi, l'interés per la criminologia no ha
deixat de créixer i aquesta s'ha anat consolidant en
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l'àmbit acadèmic. Després d'uns anys en què els estu-
dis de criminologia eren impartits en instituts vincu-
lats a algunes facultats de Dret i sense un reconeixe-
ment com a titulació oficial, l'any 2001 es va apro-
var la llicenciatura de Criminologia com a títol ofici-
al i diverses universitats van posar en marxa aquesta
titulació amb un gran èxit d'alumnes. Posteriorment,
amb la posada en marxa de l'espai europeu d'educació
superior, diverses universitats han començat a impar-
tir el grau en Criminologia, amb algunes variacions
pel que fa als continguts però dins d'una àmplia coin-
cidència en una sèrie de continguts comuns, afavorida
per una tasca de coordinació entre les universitats que
ofereixen aquesta formació. També s'han començat a
impartir algunes activitats de postgrau en l'àmbit de
la criminologia. 

D'altra banda, el procés de consolidació de la cri-
minologia com a disciplina acadèmica és un procés
lent pel que fa a la creació de les condicions que per-
metin la creació d'equips dedicats de manera estable
a la recerca criminològica. La vinculació dels investi-
gadors i professors de criminologia a les disciplines
formatives d'origen (dret, psicologia o sociologia) i
la seva integració en estructures acadèmiques on la
criminologia ha tingut un paper secundari fan que
l'autonomia de la criminologia sigui un procés a llarg
termini. Fora de l'àmbit acadèmic i de l'interès que
mostren un gran nombre de persones per l'estudi de
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la titulació, la criminologia es pren poc seriosament.
En el pla legislatiu, hi va haver un intent d'introduir un
informe criminològic preceptiu, encara que no vincu-
lant, en el Projecte de Codi penal respecte d'algunes
decisions judicials sobre imposició i execució de pe-
nes i mesures de seguretat, que finalment no va reeixir
en l'aprovació del Codi penal de 1995. Posteriorment
no hi ha hagut esforços en aquesta direcció. Més enllà
de l'àmbit legal, tampoc no s'atribueix una rellevàn-
cia a la titulació en la regulació dels processos de se-
lecció de determinats rols tècnics per als quals els cri-
minòlegs podrien fer una aportació socialment útil.
En places professionals com la de jurista-criminòleg,
establerta des de fa anys en l'àmbit penitenciari, la di-
mensió criminològica queda desdibuixada al costat de
la jurídica, que té caràcter preeminent. 

D'altra banda, en un context de desbordament
dels límits acadèmics disciplinaris, de disminució de
prestigi social associat a les professions basades en
una formació universitària i de creixement de l'oferta
de noves titulacions universitàries, l'espai de la cri-
minologia és disputat per altres titulacions o perfils
curriculars, com els relatius a la seguretat. La segu-
retat, tant la pública com la privada, ha tingut una
vinculació tradicional amb la criminologia, però en
l'actualitat la demanda social de seguretat genera un
sector en àmplia expansió tant en l'àmbit social com
econòmic, alhora que sectors acadèmics tradicional-
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ment poc interessats per la criminologia s'ocupen, so-
vint amb nous llenguatges i enfocaments metodolò-
gics, d'aspectes relacionats amb la prevenció o altres
que conflueixen amb l'objecte de la criminologia. So-
vint les noves titulacions expressen aquesta confluèn-
cia amb un esperit integrador, acudint al binomi "cri-
minologia i seguretat", la qual cosa es correspon amb
la vocació interdisciplinària i transdisciplinària de la
criminologia. 
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CONÈIXER LA DELINQÜÈNCIA:
EL MESURAMENT DEL DELICTE

 

Podem conèixer la delinqüència?

Conèixer la dimensió i la distribució espacial i
temporal dels fets delictius ha estat i és una de les fun-
cions principals de la criminologia. Sempre s'ha sen-
tit la necessitat d'establir quantitativament les taxes de
delictes en un determinat àmbit territorial i observar
l'evolució al llarg del temps. Disposar de dades fiables
sobre la distribució i l'evolució de la delinqüència és
un element cabdal per poder fer comparacions, ja que
només mitjançant la comparació es pot adquirir cons-
ciència de la magnitud d'un problema o de quins són
els punts més necessitats d'atenció en un país o una
àrea determinada sobre la qual es volen planificar la
prevenció i el control del delicte o avaluar els resultats
de les mesures adoptades. Els estudis de mesurament
del delicte també permeten posar a prova les teories
criminològiques i analitzar la reacció de la societat i
del sistema penal davant del delicte. 
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Els resultats obtinguts són necessaris per a
l'anàlisi de la distribució territorial del delicte, les di-
ferències pel que fa a l'edat, el sexe i les característi-
ques socials de les víctimes. En general les diferències
individuals bàsiques presenten un cert mimetisme en-
tre víctimes i infractors. De manera esquemàtica, s'ha
dit que uns i altres acostumen a ser, preferentment,
una persona jove, de sexe masculí i d'escassos recur-
sos. En l'edat és on les diferències són més clares,
tant pel que fa al risc de delinquir com de ser vícti-
ma. Pel que fa al sexe, les diferències són molt acu-
sades en els infractors i de vegades inexistents en les
víctimes, amb grans diferències segons les tipologies
delictives. La relació entre pobresa i delicte és, final-
ment, potser la qüestió més complexa. La imatge del
delicte com l'acte d'un pobre contra un pobre descriu
malament la realitat. Avui es tendeix a acceptar que
no hi ha una relació directa entre els dos fets. Els in-
crements de la delinqüència sovint van més associats
a períodes de creixement que a temps de crisi econò-
mica, i diverses teories ens permeten descobrir que és
menys la pobresa i més la deprivació relativa, la frustra-
ció d'expectatives, l'exclusió social o l'anomia el que
proporciona explicacions sobre els increments de la
criminalitat. 

Mesurar el delicte ha estat una preocupació que
ha acompanyat la criminologia des dels inicis, que
sempre ha prestat especial atenció a l'estadística cri-
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minal. Fins i tot aquesta preocupació és anterior a la
consciència sobre la mateixa disciplina. Entre els pre-
cursors de la criminologia científica ocupen un lloc
destacat estudis, com els de Quetelet, fets sobre les
primeres estadístiques oficials aparegudes a França la
primera meitat del segle XIX. Ja en aquell moment es
va plantejar el problema de la xifra fosca, també ano-
menada xifra negra, de la delinqüència, formada pels
delictes que no arriben a ser coneguts oficialment i
que, per tant, no queden reflectits en l'estadística. Per
tant, el problema principal és com es pot arribar a
conèixer la dimensió real de la delinqüència, qüestió
sobre la qual abunden les postures escèptiques, com
la de Christie (1982), segons el qual mai no podrem
saber si hi ha molta delinqüència, si ha incrementat
o si ho farà en el futur. L'escepticisme està relacionat
amb dificultats "tècniques" i alhora amb la naturalesa
del que es tracta de mesurar: la delinqüència com a
comportament humà i com a fet social. 

Tot seguit veurem quines són les fonts de co-
neixement de què se serveix la criminologia sobre
l'evolució de la delinqüència, distingint entre les fonts
oficials i les que pot aportar la recerca criminològica. 

 

Les dades oficials

El mesurament oficial del delicte ha tingut nor-
malment com a eines bàsiques les estadístiques polici-
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als i judicials. La fiabilitat d'aquestes dades com a font
de coneixement de la criminalitat és relativa, perquè
ha de fer front a diversos problemes. Un primer pro-
blema és la dificultat de fer comparacions transnacio-
nals, atès que cada estat té diferents criteris i sistemes
de recollida i classificació de la informació. També és
freqüent cridar l'atenció sobre les diferències legisla-
tives pel que fa a la categorització de les figures de-
lictives. Així, per exemple, el que segons el Codi pe-
nal espanyol constitueix un delicte de robatori en la
modalitat de força en les coses en altres sistemes nor-
matius és una forma de furt i al Regne Unit hi ha fi-
gures delictives com el burglary (robatori en vivenda)
o l'assault (agressió violenta) que no tenen una cor-
respondència en tipus delictius del Codi espanyol o
d'altres països de l'Europa continental o de Llatino-
amèrica. Amb tot, cal destacar diverses iniciatives que
recullen i s'esforcen per presentar de manera siste-
matitzada dades de diversos països, com l'elaboració
l'any 1978 de l'Enquesta de les Nacions Unides sobre tendèn-
cies delictives i l'operació dels sistemes de justícia penal (també
coneguda com a Enquesta sobre tendències delictives), uti-
litzant estadístiques policials, judicials i penitenciàries.
Alguns organismes internacionals fan una tasca de re-
collida i organització de dades. En aquest sentit, és es-
pecialment remarcable l'Estadística penal anual del Con-
sell d'Europa (Space I), elaborada sota la direcció d'Aebi
i Delgrande (2010, amb dades referides a 2008), sobre
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població penitenciària, o l'Space II, que conté dades de
condemnats a penes comunitàries o persones en rè-
gim de llibertat a prova (probation). 

El problema principal de les estadístiques ofici-
als és el de la xifra fosca. Podem veure les causes de
l'elevat nombre de fets delictius que no arriben a ser
registrats oficialment si tenim en compte les situaci-
ons següents: 

 
· Delictes que no són detectats perquè la mateixa

víctima no n'ha tingut coneixement o no ha
percebut com a situació delictiva que pot ésser
denunciada. Aquest darrer és un problema que
trobem especialment en certs delictes, com els que
es produeixen en l'àmbit domèstic o els de caràcter
sexual.

· Delictes sense víctima, dels quals ningú, llevat de
l'autor, no en té coneixement.

· Delictes que la víctima decideix no denunciar.

· Delictes que la víctima comunica a la policia però
que, per diverses raons (no donar-hi importància,
desconfiança en la víctima, dificultat d'aclariment o
decisió de prioritzar altres investigacions, manca de
zel policial...), no s'arriben a registrar.

Conèixer aquestes situacions té un interès evident
per a la recerca i la praxi criminològica i per al dis-
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seny de programes de prevenció del delicte. Molts
d'aquests programes estan dirigits a objectius com el
reforçament psíquic de les víctimes de violència en la
parella, per tal que puguin superar la por a denunciar
els fets o donar pautes als professionals amb contacte
amb infants perquè siguin capaços de detectar situaci-
ons d'abús. També interessa conèixer els motius pels
quals les víctimes denuncien o no els delictes o per
què la policia sovint no investiga certs fets o incor-
re en pràctiques fins i tot sovint no legals però pre-
sents arreu, com la "retirada de denúncia" de delictes
públics que comporten l'obligació de persecució amb
independència que hi hagi denúncia o no de la part
agreujada. S'ha utilitzat la imatge de l'iceberg per des-
criure la situació que deriva d'aquestes causes, en el
sentit que la major part de la delinqüència real no ar-
riba a aflorar ni tan sols a escala policial. La recerca
criminològica s'interessa per saber per què hi ha taxes
molt baixes de denúncia en alguns fets delictius, que
sovint són els que tenen un impacte més profund en
les víctimes. 

De tota manera, el que ens interessa destacar aquí
és que, malgrat les seves limitacions intrínseques, les
dades oficials que proporcionen una informació més
aproximada sobre la realitat de la delinqüència són les
dades policials basades en denúncies, perquè són les
més properes al fet. Com més progressi el curs de la
denúncia a través dels diversos agents que componen
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el sistema de justícia penal, més possibilitats hi ha de
que el reflex quantitatiu de la criminalitat real quedi
distorsionat. 

Aquest fet pot provocar certa sorpresa, atès que
l'existència del delicte només es pot afirmar, d'acord
amb el principi de la presumpció d'innocència, fins
que hi hagi hagut una sentència condemnatòria ferma
contra l'acusat dictada en un procés just. Però aquí no
ens referim a l'existència de fets singulars sinó al pro-
blema del mesurament de la criminalitat com a feno-
men social, i en aquest sentit cal tenir en compte que
un fet delictiu registrat policialment en molts casos no
acaba amb la condemna de l'autor, per moltes raons,
com ara les següents: 

 
· La policia no aclareix el delicte i no disposa de les

mínimes proves per posar-les a disposició de la fiscalia
o del jutjat, per exemple perquè no pot saber a qui
atribuir-ne l'autoria. El concepte de delicte aclarit és
de tipus policial i implica que el cas es considera
policialment resolt, amb independència que després
hi hagi o no condemna.

· El Ministeri Fiscal o el jutge, segons qui tingui
atribuïda la competència de la instrucció en cada
sistema jurídic, decideix no obrir procediment per
insuficiència de proves. En els sistemes anglosaxons
en general s'accepta que la fiscalia pugui decidir
no perseguir per raons relatives la gestió de
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recursos escassos i la necessitat de prioritzar altres
investigacions. En països de l'Europa meridional de
tradició legalista hi ha en la major part de delictes
l'obligació de perseguir, però a la pràctica hi ha casos
en què les fiscalies, i fins i tot els òrgans judicials,
opten per no fer-ho.

· S'ha instruït un procediment judicial o a la fiscalia,
però se'n decideix el sobreseïment, per manca de
proves, perquè l'imputat ha mort o s'ha sostret a
l'acció de la justícia o perquè hi ha hagut, en els
sistemes que ho accepten, un acord reparador entre
autor i víctima en un procediment extrajudicial.

· S'ha realitzat la instrucció, però la fiscalia opta per no
acusar o per retirar l'acusació i, en els sistemes que
l'accepten, no hi ha acusació particular.

· Un cop s'ha fet el judici, hi ha sentència absolutòria
perquè no s'ha provat el fet, perquè no es pot atribuir
l'autoria a l'acusat o perquè ho aplica una causa
d'exempció de responsabilitat penal.

Podem comprovar, doncs, que les dades judicials
basades en sentències condemnatòries tenen utilitat
per a la recerca criminològica, especialment la referi-
da a analitzar el funcionament del sistema judicial i
el procés de decisió i imposició de sancions per part
dels tribunals, però no com a font de coneixement de
la criminalitat real. També tenen un valor escàs, tot i
ser més properes al fet, les dades de diligències judi-
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cials incoades. En un estudi comparatiu entre xifres
policials i judicials espanyoles, Stangeland (1995) va
posar en relleu que el nombre de diligències prèvies
incoades (procediment d'instrucció judicial seguit per
la major part de delictes a Espanya) era molt superi-
or al nombre de delictes registrats per la policia, la
qual cosa implicava necessàriament que almenys una
de les dues xifres era errònia, ja que no hi pot haver
més delictes instruïts que denunciats. Stangeland va
demostrar que les dades policials eren més fiables i va
detectar desajustaments en les dades judicials deriva-
des de circumstàncies pròpies de la burocràcia judici-
al, com ara obrir més d'un expedient per un mateix
fet en diversos jutjats que després era computat com
si es tractés de dos delictes. 

Més allunyades encara de la criminalitat real són
les dades penitenciàries, que no serveixen per mesu-
rar el delicte sinó la resposta que es dóna a aquest de-
licte. Les dades de població penitenciària i altres me-
sures penals tenen gran utilitat per analitzar la relació
existent entre l'evolució de la delinqüència, mesurada
amb altres instruments, i el rigor punitiu d'un siste-
ma penal. Els darrers anys un tema de gran interès
als Estats Units ha estat el d'establir per què mentre
la criminalitat ha evolucionat a la baixa a partir dels
anys noranta del segle passat en el mateix període la
població penitenciària ha continuat augmentant. 
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Les estadístiques policials són tractades i presen-
tades de manera acurada als països anglosaxons. El
Home Office britànic publica regularment les seves
estadístiques i ha elaborat el National Crime Recording
Standard, introduït des de l'any 2002 a totes les forces
policials per millorar el registre dels delictes. Una ava-
luació del sistema de registre fou publicada el desem-
bre de 2004 i va concloure que havia millorat la qua-
litat. Les xifres oficials mostren una disminució molt
important de la delinqüència, de manera que la xifra
total de delictes s'ha reduït de gairebé sis milions l'any
2002 a 4.338.604 l'any 2009. La reducció es fa efectiva
sobretot en els delictes contra vehicles (que han pas-
sat a ser menys de la meitat) i els robatoris en domi-
cilis, però també han baixat els furts i, en general, els
delictes violents. 

A Alemanya, el Bundeskriminalamt (agència fede-
ral que depèn del Ministeri de l'Interior) també publi-
ca anualment l'estadística federal de criminalitat regis-
trada. Segons l'informe de 2009, el nombre de delic-
tes registrats és de 6.054.390, la qual cosa representa
una disminució moderada de la criminalitat respecte
d'anys anteriors. L'any 2002 havia estat de 6.507.394
i l'any 1993 de 6.750.613. La quota de delictes per
100.000 habitants hauria passat així de 8.337 l'any
1993 a 7.383 l'any 2009. Segons l'estadística oficial,
la quota d'aclariment evoluciona amb un increment
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continu, i passa d'un 43,8% l'any 1993 a un 55,6 l'any
2009. 

Amb tot, cal no oblidar que no és possible fer
comparacions transnacionals amb xifres oficials. A
més de les diferències a què ja hem fet referència, s'ha
de tenir en compte que, per sota de les oscil·lacions de
la criminalitat, les reformes legals i els canvis en el sis-
tema de registre de dades, hi ha una tendència general
de fons a l'increment i a la intensificació dels meca-
nismes de control social formal pròpia del procés de
desenvolupament de les societats, que té com a efecte
una tendència a l'augment del nombre de denúncies,
de les denúncies que es registren, del nombre de per-
sones detingudes, enjudiciades i finalment sotmeses a
control penal. 

A Espanya les estadístiques existents són les
següents: 

 
· Estadístiques dels cossos i les forces de seguretat de

l'Estat, la policia nacional i la guàrdia civil.

· Estadístiques de les policies autonòmiques que tenen
atribuïda la competència en el control del delicte,
que són el Cos de Mossos d'Esquadra a Catalunya i
l'Ertzaintza al País Basc.

· Dades de la memòria de la Fiscalia General de l'Estat.

· Estadístiques judicials sobre el nombre de diligències
i sobre sentències.



68

· Dades dels jutjats de menors.

· Estadística penitenciària de la Secretaria d'Estat
d'Assumptes Penitenciaris del Ministeri de l'Interior.

· Estadística penitenciària i de mesures penals
alternatives del Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya.

 

Les enquestes de victimització

Les enquestes de victimització són actualment
una eina important per conèixer la criminalitat real.
Consisteixen en entrevistes a una mostra de població
per saber quins delictes han patit en el període d'un
any. Normalment inclouen preguntes sobre aspectes
de gran rellevància, com si han denunciat el delicte.
Tot i ser una eina útil per fer aflorar delictes no de-
nunciats i que permeten obtenir informació indepen-
dent del control del poder polític, tenen algunes man-
cances importants, com ara la dificultat de conèixer
la victimització en l'àmbit domèstic i la que afecta de-
terminats col·lectius amb més risc de victimització,
com menors d'edat, persones amb discapacitat, immi-
grants o població marginal. 

L'Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i
el Delicte va elaborar l'any 2010 el Manual per a enques-
tes de victimització, en què s'ofereix una font exhausti-
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va d'informació per elaborar enquestes nacionals, que
pretén ser útil per als països que emprenguin per pri-
mer cop aquesta mena d'enquestes. L'objectiu final és
ajudar en la comparació dels resultats de les enques-
tes de victimització. El Manual, que té el suport de
la Conferència d'Estadístics Europeus, il·lustra sobre
les metodologies disponibles amb referència als avan-
tatges i inconvenients de cadascuna. 

Un dels resultats més importants d'una enquesta
és la taxa de victimització o prevalença, que fa referència al
nombre de persones que ha estat víctima d'algun de-
licte en el període d'un any. Per exemple, una taxa d'un
20% representa que 20 de cada 100 persones han so-
fert un o més delictes. La taxa d'incidència fa referència
a la quantitat de delictes per cent habitants que s'han
produït durant un any. La taxa d'incidència és superior a
la de prevalença, perquè acumula els diversos delictes
que ha patit una mateixa persona. 

L'any 2005 es va fer una enquesta de victimització
en 18 països de la Unió Europea, segons el model de
l'enquesta internacional (ICVS), referida a l'any 2004
(Van Dijk i altres). L'enquesta es va fer a una mostra
d'un total de 28.047 persones, distribuïda en mostres
nacionals de més de 1.000 en cada país (a excepció
de Luxemburg), i una acceptació global d'un 48,3%.
Els països on es va passar van ser Alemanya, Àus-
tria, Bèlgica, Dinamarca, Espanya, Estònia, Finlàndia,
França, Grècia, Holanda, Irlanda, Itàlia, Luxemburg,
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Polònia, Portugal, Regne Unit (Anglaterra i Gal·les,
Escòcia i Irlanda del nord) i Suècia. 

La taxa de victimització va resultar ser d'un
14,9%. Els països amb una taxa més elevada van ser
el Regne Unit, Irlanda, Estònia, Holanda, Dinamarca
i Bèlgica. Els nivells més baixos corresponen a Espa-
nya, Hongria, Portugal, França, Àustria i Grècia. En
general s'aprecia una tendència a la disminució de la
victimització des de 1988, que hauria passat de 16,9
el 1988 a 21,6 el 1992, 21,6 el 1996, 19,3 el 2000 i fi-
nalment 14,9 l'any 2004. 

L'opinió general és que en la reducció hi han exer-
cit un paper important els canvis demogràfics, con-
cretament la disminució de la proporció d'adolescents
i joves als països occidentals. A la Unió Europea, la
població entre 15 i 24 anys va disminuir d'un 14,1 l'any
1993 a un 12,2 l'any 2004. Un altre factor sovint es-
mentat per explicar la disminució de la criminalitat als
països occidentals és una millora de l'eficàcia policial i
un enduriment de les sancions penals, que podria ac-
tuar tant en la dissuasió de potencials infractors com
en la incapacitació dels delinqüents condemnats, tot
i que aquesta explicació no suscita, ni de bon tros, el
consens dels experts. No a tots els països europeus la
població penitenciària ha incrementat durant aquest
període, sinó que en alguns, com Suècia, França, Polò-
nia, Finlàndia, Alemanya i Portugal, s'ha mantingut
estable o fins i tot s'ha reduït. D'altra banda, un fac-
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tor inhibidor del crim sobre el qual hi ha acord és el
creixement de la possessió de mesures de seguretat
privada a les llars, empreses o vehicles. 

La tendència a la reducció de la criminalitat s'ha
manifestat a tot el món occidental, i d'una manera
molt acusada als Estats Units, durant les dècades dels
noranta del segle XX i els primers anys del segle XXI.
A més de les causes aquí apuntades, als Estats Units
es discuteix la influència que hi poden tenir factors
com els nivells altíssims de població empresonada, els
efectes de la legalització de l'avortament pel que fa a
potencials delinqüents no nascuts o l'extensió de la
població sotmesa a psicofàrmacs. 

 

Les enquestes a Espanya

Espanya s'ha mantingut durant molt temps al
marge de la tendència internacional que ha adoptat
les enquestes de victimització com a font de mesura
de la criminalitat. Les primeres experiències han es-
tat essencialment de caràcter parcial, com l'enquesta
de victimització de la ciutat de Barcelona, que es re-
alitza cada any des de 1983, i l'enquesta de segure-
tat de Catalunya, que es fa des de 1999, a les que
ens referim més endavant, i també algunes enques-
tes realitzades a Andalusia per l'Institut Interuniver-
sitari Andalús de Criminologia i l'Observatori de la
Delinqüència d'Andalusia, com les realitzades a Mà-
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laga o l'estudi comparatiu de la delinqüència a les ciu-
tats de Còrdova, Huelva i Sevilla (2007). Espanya va
participar per primer cop en l'enquesta internacional
de victimització l'any 2005, tot i que els resultats que
hi apareixen, amb taxes de victimització molt per so-
ta dels estàndards, i l'escassa informació metdològica
aportada en la publicació de l'enquesta, han suscitat
dubtes sobre la seva fiabilitat. 

Diversos intents de tirar endavant iniciatives go-
vernamentals no han reeixit. Només es pot indicar
l'enquesta general del Centre d'Investigacions Soci-
ològiques (CIS) que inclou algunes preguntes refe-
rents a la seguretat, però que no té, ni de bon tros,
l'extensió d'una enquesta de victimització. El CIS va
realitzar a més diverses enquestes els anys 1978, 1995,
1996 i 1999, però sense seguir el model internacional
i amb diverses diferències pel que fa a aspectes com
les categories de delictes que s'hi inclouen. 

La primera enquesta general de victimització a
Espanya segons el model de l'enquesta internacio-
nal, la va efectuar l'any 2009, amb dades referides al
2008, l'Observatori de la Delinqüència d'Andalusia.
L'univers de la recerca estava format pel conjunt de
la població de més de 16 anys residents en capitals
de província i ciutats de més de 50.000 habitants.
L'enquesta va ser telefònica, amb el sistema CATI
d'assistència per ordenador, i el total de la mostra ac-
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ceptada fou de 1.400 persones estratificada per sexes
i grups d'edat. 

 

Les enquestes a Catalunya

Des de l'any 1999 el Govern de la Generalitat ela-
bora amb caràcter anual una enquesta adreçada direc-
tament a la població, l'Enquesta de seguretat pública de Ca-
talunya, amb característiques homologables a les en-
questes de victimització, que en alguns moments s'ha
anat aproximant al format de l'enquesta internacional,
encara que presenta algunes característiques singulars.
Es basa en una mostra representativa dels residents
a partir dels 16 anys d'edat, en què es pregunta direc-
tament a les persones seleccionades per les seves ex-
periències de victimització i per les seves opinions en
matèria de seguretat i policia. 

L'enquesta es fa telefònicament amb assistència
per ordinador. Els resultats de l'enquesta de 2013
mostren una taxa de victimització de 16,2, que con-
solida el descens produït des de 2009, en què la vic-
timització va ser d'un 20,2, i es va retornar a una xi-
fra propera a la de 2007 (16,6). El descens detectat
els darrers anys correspon al que indiquen les dades
de denúncies, en què s'ha produit també una dismi-
nució. L'enquesta agrupa les diverses formes de victi-
mització. El resultat és que la major part de fets con-
sisteixen en victimització amb contacte físic (8,2), se-



74

guits de victimització patida en els vehicles (5,2) i en
l'habitatge principal (2). 

L'Ajuntament de Barcelona elabora des de l'any
1983 una enquesta anual de victimització que aporta
dades més detallades sobre la ciutat. Atès que es trac-
ta d'un període més llarg, l'estudi de les variacions in-
teranuals pot donar més rendiment. L'enquesta inclou
aspectes relatius a la distribució de la victimització per
sectors delictius, edats, gènere, nivell de renda, distri-
bució per barris, estacionalitat i horaris, a més de les
opinions de les víctimes sobre l'impacte del fet, l'índex
de denúncia i motius per no denunciar o el sentiment
d'inseguretat. Els resultats mostren una evolució en
general paral·lela a la de la victimització en el conjunt
de la població catalana, sempre per damunt d'aquesta.
Així, partint de xifres similars a les del total de Cata-
lunya al voltant de l'any 2000, la taxa de victimització
puja fins a un 20,3 l'any 2007, un 25,6 l'any 2009 i
després disminueix fins a un 19,9 l'any 2013. 

 

La criminalitat a Espanya i a Catalunya

L'evolució de la delinqüència a Espanya des de
la implantació del règim democràtic ha mostrat una
tendència en part coincident amb tendències generals
a escala transnacional, però amb algunes característi-
ques singulars. Elements "estructurals" semblen ser,
des d'una perspectiva comparada, nivells més aviat
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baixos de delinqüència, especialment de la de caràcter
violent, i una importància relativa dels delictes patri-
monials. Pel que fa a l'evolució, hi va haver un fort
augment durant els darrers anys de la dècada dels se-
tanta i la dècada dels vuitanta del segle XX. A finals
de la dècada dels vuitanta es va invertir la tendència
i els anys noranta es van caracteritzar per un decre-
ment moderat. Els primers anys del segle XXI són
d'estabilització, tot i que algunes dades apunten, com
veurem, una continuïtat en la tendència de reducció.
Les xifres oficials mostren una tendència en general
estable a l'inici de segle i una lleugera disminució a
partir de 2003, amb certes oscil·lacions. Pot semblar
una paradoxa que augmentin les detencions alhora
que disminueix la criminalitat, però cal tenir en comp-
te que es tracta de fenòmens diferents i un increment
de les detencions pot ser conseqüència d'una intensi-
ficació de la pressió policial. 

Les dades no oficials de victimització confir-
marien aquesta tendència de moderada disminució,
tot i la fragilitat d'aquestes dades atesa la manca de
consolidació de les enquestes a nivell de tot l'Estat.
L'enquesta de victimització de 2009, referida a l'any
2008, aporta com a resultats una taxa de victimització
del 17,4% i una incidència del 34,5%. La taxa de victi-
mització acumulada és del 48,7% els darrers cinc anys.
Tot i les dificultats de comparació per la inexistència
d'antecedents homologables, l'enquesta mostra una
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evolució a la baixa de la criminalitat durant els dar-
rers vint anys. No hi apareixen diferències significati-
ves pel que fa al sexe de les víctimes i, en relació amb
l'edat, s'hi aprecien les diferències habituals que fan
que la victimització sigui més elevada entre els joves i
disminueixi significativament a mesura que augmenta
l'edat. 

Segons l'enquesta, la taxa de denúncia és d'un
47,9% els darrers cinc anys. Aquesta dada ens per-
met considerar que els resultats són relativament llu-
nyans a les xifres oficials, si tenim en compte que la
taxa anual de criminalitat era de 44,5 per 1.000 habi-
tants, la qual cosa suposaria, si s'hi afegeixen els fets
no denunciats, propr d'un 10%, mentre que la taxa
d'incidència és de més del triple. El nombre de per-
sones que denuncien ha experimentat un moderat in-
crement. D'altra banda, cal tenir en compte que les
enquestes de victimització tampoc no fan aflorar la
totalitat de la criminalitat. En l'àmbit dels delictes se-
xuals i de la violència familiar, les recerques específi-
ques mostren una prevalença superior i una taxa de
denúncia molt inferior a la que apareix, fins i tot per
a aquests grups de delictes, en l'enquesta de victimit-
zació. 

La comparació entre les dades oficials per països
permet interessants reflexions, que ens mostra les
possibilitats de comparació entre l'estadística i les
dades no oficials de victimització. Crida l'atenció el
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fet que les taxes anuals de criminalitat més baixes
d'Europa siguin Grècia, Espanya i Portugal, totes per
sota de 50 per 1.000 habitants, i les més altes en països
del nord, que arriben a 120 en el cas de Suècia. Les
diferències són molt més acusades que les que apa-
reixen en l'enquesta internacional de victimització, la
qual cosa obliga a pensar que als països amb un desen-
volupament social i institucional més desenvolupat i
més confiança en les institucions es tendeix a denun-
ciar més els delictes i que hi pot haver un millor fun-
cionament de les institucions encarregades de perse-
guir el delicte i de registrar-lo. Un altre factor és que
el desenvolupament s'associa freqüentment amb un
empobriment de les xarxes socials, especialment de la
família, com a nucli en què es resolen els problemes
socials quotidians, la qual cosa comporta més pressió
per al sistema de justícia penal. 

Pel que fa a Catalunya, les dades oficials basades
en denúncies mostren una tendència divergent amb la
de la resta de l'Estat, ja que la delinqüència hauria aug-
mentat mentre que a Espanya disminuïa, fins a situar-
se en xifres més properes a les de la mitjana europea.
A Catalunya no es produeix un descens durant la pri-
mera dècada del segle XXI, sinó una estabilitat segui-
da d'un increment, especialment en el període 2007-
2009. En canvi, de 2009 a 2013 hi ha una disminució,
la qual cosa confirma que l'evolució de la delinqüèn-
cia és independent de l'evolució de l'economia i que
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fins i tot la delinqüència tendeix més a augmentar en
anys de creixement econòmic, fet que es pot explicar
per un increment de les oportunitats de delinquir. 

Pel que fa a la distribució territorial, les enquestes
de seguretat posen en relleu diferències que es man-
tenen en una comparació interanual, i es confirma la
regla universal segons la qual la delinqüència és supe-
rior en zones urbanes. El municipi de Barcelona te
una taxa de victimització que no baixa de 20 en tots
aquests anys, mentre que, a l'altre extrem, les comar-
ques del Pirineu Occidental no superen el 10. És bai-
xa també la prevalença a les comarques centrals i a la
regió de ponent i relativament alta a les comarques de
l'Ebre i de Tarragona. En la distribució per edats, la
delinqüència a Catalunya es distribueix d'acord amb
la tendència generalment observada a una més gran
concentració de la victimització en els més joves i una
reducció a mesura que augmenta l'edat. 

Com és habitual en les enquestes de victimitza-
ció, l'enquesta de seguretat conté preguntes que per-
meten mesurar l'impacte del delicte en les víctimes.
En una valoració d'una escala de 0 a 10, la mitjana pel
que fa a la gravetat percebuda de la victimització el
2009 és d'un 5,9, xifra que mostra una clara estabilitat
des de 2003. Pel que fa a les molèsties ocasionades,
aquestes arriben fins a un 7,1. La taxa d'afectació sub-
jectiva pot donar un rendiment a l'hora de comparar-
la amb la prevalença i així es pot confirmar la regla
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que aprecia com, malgrat que la prevalença disminu-
eix amb l'edat, l'impacte psíquic del fet augmenta. 
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LA PREVENCIÓ DEL DELICTE

 

Els conceptes bàsics de la prevenció

La prevenció del delicte comprèn un amplíssim
ventall d'accions. L'ordenació conceptual més estesa
es basa en el model de tipus mèdic que distingeix tres
àrees d'intervenció: 

 
· La prevenció primària comprèn totes les intervencions

que actuen sobre les condicions de l'entorn social i
físic que faciliten el delicte o generen oportunitats,
reduint el seu potencial criminògen, sense incidir de
manera específica en determinats individus o grups.
Formes de prevenció primària inclouen la planificació
ambiental, la seguretat privada o la vigilància veïnal, a
més de la política educativa o de benestar social.

· La prevenció secundària es focalitza en col·lectius, llocs
i situacions que presenten un risc diferencial, abans
que es produeixi la conducta delictiva, i comprèn totes
les actuacions adreçades a reduir el risc de delinquir.
S'hi inclouen intervencions que allunyin els grups de
risc d'incórrer en comportaments delictius. Moltes
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de les accions de prevenció secundària són també
pròpies de la prevenció primària. La diferència rau en
el fet que en aquest cas ja no es tracta d'evitar que
sorgeixi el problema, sinó de tractar amb problemes ja
identificats i en què es troben involucrades persones
que protagonitzen conductes desviades o de risc, com
el consum desmesurat de drogues o alcohol.

· La prevenció terciària es du a terme sobre les persones
que ja han comès un delicte, amb la finalitat d'evitar
que reincideixin. Inclou les intervencions que tenen
un efecte incapacitador i les de tipus rehabilitador
o reformador, com també les que incideixen sobre
l'entorn social i físic que pot afavorir que aquestes
persones puguin tornar a delinquir.

La distinció entre aquestes tres formes de pre-
venció té el sentit de destacar la necessitat que qual-
sevol model racional de prevenció adopti una estratè-
gia global en què es combinin actuacions en les tres
dimensions esmentades. Cal tenir en compte també
que el delicte no és una malaltia, ni una epidèmia, sinó
un greu problema interpersonal i comunitari. També
és una realitat propera i quotidiana, que sorgeix en la
comunitat i que s'ha de resoldre en la comunitat. La
triple distinció, a més, s'ha de combinar amb altres
conceptes, la qual cosa permet efectuar classificaci-
ons més complexes. Així, per exemple, es pot tenir
en compte quines són les accions que corresponen
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a diversos actors. El sistema de justícia penal intervé
sobretot en la prevenció terciària, però també realit-
za i pot realitzar prevenció primària (vigilància poli-
cial) o secundària (controls policials específics en de-
terminats entorns). La família i l'escola fan sobretot
prevenció primària, però també secundària i fins i tot
prevenció terciària, quan, per exemple, com a Espa-
nya o Alemanya, la llei atribueix plenament als pares
o tutors la resposta a les conductes infractores dels
menors de catorze anys o el dret penal juvenil preveu
mecanismes que eviten el procés penal si hi ha hagut
una resposta adequada en l'àmbit familiar o social, i
es preveuen programes de mediació en l'escola. 

Cadascuna de les tres formes de prevenció ha de
fer front a problemes diversos. Així, per exemple, la
prevenció secundària exigeix una predicció adequada
de la població i les situacions sobre les quals cal inter-
venir i és especialment sensible des del punt de vis-
ta dels seus límits eticojurídics i del risc d'etiquetatge
derivat de la possible identificació de determinats
col·lectius desviats amb la delinqüència. El problema
dels límits es presenta també pel que fa a la prevenció
terciària. 

D'altra banda, en l'elaboració i avaluació d'un
programa de prevenció cal distingir entre beneficis pri-
maris i secundaris. Els primers són els efectes directes
esperats. Entre els beneficis secundaris hi ha els efec-
tes addicionals, com la difusió dels beneficis en zones,
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grups o temps diferents dels que constituïen l'objectiu
del programa, i l'anomenat benefici anticipat, que és la
disminució del delicte abans que s'apliquin les me-
sures. Quan l'anunci que s'implantaran determinades
mesures provoca un efecte inhibidor del delicte abans
que s'hagin arribat a implementar, es pot parlar d'un
benefici anticipat. 

 

Prevenir el delicte en una
societat democràtica i complexa

La recerca criminològica analitza i compara di-
versos models de prevenció, com, per exemple, els de
tipus situacional, basats en la reducció d'oportunitats
per delinquir, i els de tipus comunitari. Alguns són
de caràcter més intervencionista i altres més liberals
i en la seva definició i implementació hi juguen cri-
teris i decisions de caràcter estratègic derivades de
l'aplicació d'un o altre model teòric i altres de caràcter
polític. En tot cas, la comparació entre els diversos
models i l'experiència de la seva aplicació ens mos-
tra la insuficiència de qualsevol fórmula que es pre-
tengui imposar com a recepta o solució vàlida. Molts
d'aquests models es basen en visions reduccionistes
de la realitat criminal o reflecteixen actituds pretensi-
oses que ignoren o amaguen la complexitat del delicte.
Per això, en lloc d'una distinció entre models teòrics,
alguns autors s'han mostrat més partidaris de subrat-
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llar les diferències en les actituds davant del problema
criminal, que responen en gran part a concepcions
ideològiques. D'aquesta manera, es pot detectar en el
debat sobre les estratègies de prevenció la dialèctica
entre opcions basades en la inclusió i altres de signe
excloent. Entre les darreres hi trobem solucions com
les associades a la idea d'espai defensable o de les finestres
trencades, mentre que en les segones hi ha una visió
més àmplia sobre les causes i les conseqüències del
delicte, sobre el conjunt dels aspectes de la realitat so-
cial que hi estan implicats i una voluntat de dissenyar
estratègies a llarg termini. 

La complexitat del fenomen delictiu deriva del fet
que és un problema social i comunitari en què inter-
venen una pluralitat d'actors. D'acord amb aquesta re-
alitat multidimensional, la prevenció no es pot basar
en la mera resposta contra l'infractor, com tampoc no
pot atribuir a la víctima una responsabilitat que po-
dria ser contrària als seus interessos i perillosa per a
la pau social. 

L'objectiu d'una política de prevenció eficaç no
pot ser l'eradicació del delicte sinó el seu control, la
disminució del risc i dels efectes i dels costos soci-
als, personals i econòmics. Contra la relativització del
problema de la criminalitat en què han incorregut en
el passat algunes postures teòriques, és fonamental
prendre consciència que el delicte té costos elevats per
a les víctimes, per a l'infractor i el seu entorn humà,
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per a la convivència social basada en la confiança, a
més dels costos econòmics relacionats amb els efec-
tes del delicte i l'actuació del sistema de justícia penal.
La crida a prendre el delicte seriosament és sempre
pertinent i per tant una actitud racional sobre la de-
linqüència passa per promoure polítiques que tendei-
xin a la seva reducció. Alhora, el coneixement empí-
ric de la criminalitat i del control social ens ha de fer
distanciar de les solucions dràstiques i en el fons to-
talitàries que llencen missatges perillosos basats en la
idea que el delicte pot ser esborrat de la vida social.
Tota societat humana ha de ser capaç de gestionar uns
nivells raonables de criminalitat, atès que la millora de
la justícia social, l'esforç de prevenció, la cohesió so-
cial i la reeducació dels infractors són metes valuoses
però que no es poden identificar amb una visió utò-
pica d'una societat sense delictes. 

La prevenció no es pot identificar amb la dissu-
asió ni amb la prevenció centrada en la figura del de-
linqüent. Una política de prevenció ha d'aspirar a in-
tervenir sobre les causes diverses de la criminalitat i
no a limitar-se a actuar sobre els símptomes. Això im-
plica una visió a llarg termini i, per tant, evitar les fór-
mules basades en preocupacions a curt termini, com
la necessitat d'oferir respostes a les demandes de certs
sectors socials o a la pressió dels mitjans de comuni-
cació. Per això és necessària l'elaboració de plans de
prevenció o de seguretat en què es prevegi un ven-
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tall ampli d'accions que incideixin sobre els riscos re-
lacionats amb l'infractor, la víctima, l'oportunitat i el
control social. Aquestes accions han de contenir pres-
tacions positives de les administracions competents i
tenir en compte les necessitats de coordinació entre
diverses institucions i implicació de la comunitat. La
participació i la generació de consens sobre les me-
sures que s'hi han d'aplicar és tan important com el
lideratge necessari per impulsar-les. Una de les vies
per aconseguir millorar la coordinació i la participació
necessàries és l'elaboració de protocols respecte del
focus de risc, amb accions de seguiment i revisió de
la seva aplicació. 

La prevenció del delicte està sotmesa a límits evi-
dents. D'acord amb les regles pròpies d'una socie-
tat democràtica, en què l'actuació dels poders públics
està sotmesa a l'imperi del dret i al respecte necessari
als drets fonamentals de les persones, hi ha opcions
que estan fora de consideració. Un exemple en seri-
en les mesures de vigilància i control que representin
intromissions il·legítimes en la privacitat i la intimitat
de les persones i la necessitat que, en tot cas, les me-
sures raonables que puguin afectar aquests drets esti-
guin sotmeses al control judicial necessari, com suc-
ceeix, per exemple, en els sistemes de videovigilàn-
cia o en els escorcolls. Un altre límit fonamental és la
prohibició de sancions amb caràcter predelictiu, que
contradiuen el principi fonamental del dret penal del fet,
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segons el qual la intervenció penal només es pot basar
en la comissió prèvia d'un fet delictiu descrit com a tal
per la llei i la pena ha de ser proporcional a la culpabi-
litat pel fet i no s'ha de correspondre amb caracterís-
tiques personals de l'autor o la seva forma de vida que
el converteixin a priori en sospitós. Semblantment, les
mesures de seguretat que es puguin imposar a indivi-
dus que no poden ser declarats responsables penal-
ment del seu fet a causa del seu dèficit intel·lectual,
d'un trastorn psicopatològic o altres motius previstos
legalment, s'han d'adequar al risc que cometin delicte,
però també han de ser posteriors a la comissió d'un
fet delictiu. 

Aquests són alguns dels límits inherents a un dret
penal democràtic, que ens recorden que la preven-
ció del delicte no es pot confiar solament, ni tan sols
primàriament, al sistema de justícia penal. La preven-
ció del delicte ha de tenir lloc, lògicament, en primer
lloc abans que el delicte s'hagi produït, però haurà de
respectar de manera estricta els drets i les llibertats
dels ciutadans, perquè són precisament aquests drets
i aquestes llibertats els que es tracta de protegir. Hi ha
una relació estreta entre qualitat democràtica i qualitat
científica en la prevenció i la lluita contra el delicte. La
introducció de la investigació científica del delicte ha
representat històricament un pas de gegant respecte
del sistema penal de l'antic règim, que es caracteritza-
va per la seva irracionalitat i brutalitat. La tortura era
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la imatge d'un sistema alhora mancat de respecte pels
drets més importants de les persones i impotent per
descobrir la veritat per altres mitjans que no fossin
la confessió de l'imputat. Aquesta imatge ens pot fer
adonar de com hi ha una implicació mútua entre el
respecte als valors democràtics i la preocupació per
dotar la prevenció del delicte de mitjans cada cop més
eficaços i alhora eficients. 
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EL SISTEMA DE JUSTÍCIA PENAL

El sistema de justícia penal cobreix una àmplia
temàtica en la recerca criminològica. S'estudien els
efectes de la vigilància policial, les taxes d'aclariment
dels delictes, els processos de decisió que donen lloc
a la imposició i a l'execució de penes o els efectes
preventius de les diverses classes de penes, així com
l'avaluació dels programes de tractament penitenciari
o de les penes no privatives de llibertat. Al sistema de
justícia penal li correspon l'exercici del control social
formal del delicte. En una societat democràtica i re-
gida pel dret, ja sigui segons la idea de l'estat de dret i
del principi de legalitat pròpia dels països de l'Europa
continental o del rule of law propi dels països anglosa-
xons, la resposta punitiva al delicte és ex post facto i ba-
sada en l'aplicació de la pena que pertoca d'acord amb
el dret a la persona que hagi estat declarada respon-
sable de la comissió d'un fet delictiu. El dret penal i
el dret processal penal s'encarreguen de l'estudi dels
elements del delicte, del règim legal d'imposició de les
penes i de les normes que regeixen el procés penal i
l'execució de les penes. A la criminologia li pertoca
l'estudi empíric del funcionament del sistema en els
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seus diversos elements, tal com esbossem aquí refe-
rint-nos als tres pilars que el componen: el sistema
policial, l'Administració de justícia penal i els òrgans
d'execució, amb una especial atenció, entre aquests
darrers, al sistema penitenciari. La idea de sistema és
essencial en el sentit que permet captar com les ac-
tuacions de cadascun dels elements tenen un impac-
te en el funcionament de la resposta al delicte i que,
per tant, la política criminal racional ha de tenir en
compte la interacció i interdependència entre tots els
elements del sistema. 

Figura 2. Els diversos elements que integren el sistema de justícia penal

 

El sistema policial

Tothom està familiaritzat amb la imatge de la po-
licia, associada de manera directa amb la llei i l'ordre.
La policia compleix diverses funcions, entre les quals
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cal distingir bàsicament les dedicades a la seguretat i
la prevenció, d'una banda, i les de persecució del de-
licte. Encara que les dues funcions estan vinculades
i responen a la idea genèrica de prevenció de la de-
linqüència, hi ha una diferència clara entre la prime-
ra, referida a evitar que es produeixin delictes, a més
d'altres alteracions de la pau pública, i la segona, de
reacció al delicte ja comès, en què la policia actua com
a òrgan del sistema de justícia penal i, en una soci-
etat democràtica i sotmesa a l'imperi del dret, amb
un paper auxiliar respecte dels òrgans competents de
l'Administració de justícia. Apareix així el concepte
de policia judicial, formada per les unitats que tenen
com a missió la investigació de delictes i la persecu-
ció dels seus presumptes responsables per tal de ser
posats a disposició de la justícia. Quan actua com a
policia judicial, la policia està sotmesa a les ordres de
l'autoritat judicial, que pot ser el Ministeri Fiscal o el
jutge d'instrucció, segons que un o altre òrgan tin-
gui encomanada la competència de la instrucció cri-
minal, fet que varia en els diversos sistemes jurídics.
Als cossos policials hi ha unitats de policia científica o
d'investigació que es dediquen a l'aclariment dels de-
lictes. 

Així com en el pla teòric no hi ha dubte a l'hora
d'afirmar que la policia està sotmesa a la llei i a
l'autoritat judicial, la criminologia s'ha d'interessar per
estudiar la manera com de fet les policies actuen en
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la persecució del delicte. És indubtable que la policia
disposa d'un marge de maniobra i, per tant, d'un po-
der de decisió que determina la intensitat i l'extensió
de la persecució dels delictes, i l'anàlisi de com es ges-
tiona aquest poder de decisió és de gran rellevància
criminològica. La policia pot decidir perseguir amb
més o menys zel un delicte, en aplicació de crite-
ris professionals o tècnics respecte del càlcul cost/
benefici, per motius polítics, per una valoració de
les sensibilitats socials dominants, per motius o in-
teressos gremials o raons personals (comoditat, pro-
blemes personals, frustració d'expectatives professio-
nals, competència i rivalitat entre diversos cossos o
unitats, influències o amiguismes...). També pot deci-
dir, per aquesta mena de motius, prioritzar unes in-
vestigacions en lloc d'unes altres. 

Un exemple podria ser la decisió sobre quines
denúncies de robatori seran investigades amb recolli-
da d'empremtes (prova dactiloscòpica). Si els mitjans
disponibles no permeten utilitzar els instruments tèc-
nics per a tots els delictes, es podrà decidir investigar
només els robatoris que excedeixin una determinada
quantitat. Un altre exemple seria la pressió policial so-
bre el tràfic de drogues, que acostuma a estar condi-
cionada per factors com ara queixes veïnals, efectius
disponibles o directrius polítiques. 

Encara que costi d'acceptar-ho explícitament en
certs àmbits, hi ha una discrecionalitat policial, un po-
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der de decisió real respecte de si un fet serà o no
investigat, amb quins mitjans, i si el seu presumpte
responsable serà posat a disposició de la justícia. Els
motius en què es basa l'exercici d'aquesta discrecio-
nalitat són en alguns casos comprensibles i fins i tot
poden ser elaborats, protocol·litzats i explicitats, com
succeeix en les guidelines que elaboren les fiscalies en
alguns països, com els Estats Units, per posar fre a
les crítiques d'arbitrarietat. En altres casos òbviament
formen part de la cultura policial, dels vicis professi-
onals, de deficiències de funcionament del servei, si-
tuacions que requereixen actuacions correctives i de
millora. Però, en l'actualitat, les mesures per reduir
l'arbitrarietat en l'exercici de la discrecionalitat no pas-
sen per la negació de l'evidència, ja que una política
de tolerància zero s'ha demostrat que és impossible
i socialment inassumible, sinó per millorar els meca-
nismes de control intern dels cossos policials i esta-
blir normes de conducta i procediments per estimu-
lar el respecte de l'ètica professional. La informació
i el debat públic sobre els criteris d'actuació policial
poden ser un ajut important, per la qual cosa poden
servir iniciatives com les juntes de seguretat locals, en
què es plantegen els problemes i s'adopta un consens
entre les diverses autoritats competents sobre les ac-
tuacions més adients per lluitar contra els delictes que
generen més preocupació social. 
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En alguns països la discrecionalitat policial és
més fàcilment acceptada. En diversos països del nord
d'Europa es tendeix més a reconèixer i aprofitar el pa-
per que exerceix la policia en la resolució de conflic-
tes abans que aquests arribin a l'àmbit judicial. Una
paradoxa en termes polítics és que en la major part
de països les enquestes de victimització reflecteixen
un grau de satisfacció molt més alt dels ciutadans
amb la policia que amb l'Administració de justícia.
La diferència és especialment remarcable en el cas es-
panyol. Segons l'enquesta de victimització referida a
l'any 2008 (Díez Ripolles i García España, 2009), un
70% de les persones enquestades declara que confia
molt o bastant en la policia, mentre que, pel que fa
als jutjats i tribunals, la proporció dels que hi confi-
en molt o bastant és de només un 39,4%, i assoleix
un 60,6% el nombre dels que manifesten tenir-hi po-
ca o cap confiança. Una possible explicació podrien
ser les diferències de coneixement, ja que la ciutada-
nia coneix més la policia que els tribunals o les pre-
sons. Però les diferències són prou remarcables com
per pensar en la necessitat d'altres explicacions, com
la mala imatge de la justícia i el sistema penitenciari
que en general projecten els mitjans. 

Un concepte propi de l'actuació policial és el de
l'aclariment del delicte. Un delicte aclarit és aquell que ha
estat prèviament conegut i que la policia considera re-
solt en el sentit que sap qui n'ha estat l'autor. És un
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concepte policial i, per tant, és possible que en un "cas
tancat", un fet considerat resolt i l'autor del qual ha
estat posat a disposició judicial, finalment aquest no
resulti condemnat. El fet es podrà continuar conside-
rant resolt si l'absolució s'ha degut a motius com ara
manca de prova judicialment vàlida, prescripció del
delicte o altres propis del dret penal i processal penal.
Però, naturalment, la policia haurà de revisar el cas si
es detecta que hi ha hagut error en la identificació del
culpable. 

 

El sistema judicial

Els jutges i tribunals tenen la comesa de dir el dret
(iuris dictio), és a dir, aplicar la previsió legal abstrac-
ta al cas concret. Són representants d'un poder inde-
pendent de l'estat, el poder judicial, i cada jutge és in-
dependent en la seva actuació, de manera que només
està subjecte a la llei. En l'ordre penal, els òrgans ju-
dicials s'encarreguen fonamentalment de conduir el
procés penal, que té com a moment central el judi-
ci oral, en què han de valorar els càrrecs i les pro-
ves que ha presentat l'acusació contra l'imputat i pro-
nunciar-se sobre la seva culpabilitat o innocència. En
cas que la prova hagi estat vàlida i suficient per su-
perar la presumpció d'innocència a què té dret tota
persona imputada d'un fet delictiu, han d'imposar la
pena escaient d'acord amb la llei, i se n'ha d'establir
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l'extensió després d'una valoració de les circumstàn-
cies que concorren en el fet i en l'autor. 

Els jutges, tot i que jurídicament el que fan és
una mera aplicació de la llei, disposen d'un significa-
tiu marge de decisió, fins i tot de cert poder discreci-
onal, controlat per l'obligació de "motivar" les seves
resolucions (explicitar els motius en què es basen), la
intervenció de les parts en el procés i el sistema de
recursos. Així, els jutges poden decidir imposar una
pena més o menys dura dins del marc penal previst
pel Codi penal, suspendre o no l'execució de la pena
de presó, imposar o no, en cas de suspensió, regles
de conducta, optar entre dues penes previstes per la
llei com a alternatives o substituir o no una pena de
presó per una de menys aflictiva. 

La manera com els jutges exerceixen aquest po-
der és, de fet, una matèria de gran interès per a la re-
cerca criminològica. Als països anglosaxons són habi-
tuals estudis sobre els processos de sentencing (la impo-
sició de la pena), que permeten esbrinar quins són els
factors que incideixen en les decisions judicials. Així,
s'avalua la consistència (consistency in sentencing), és a
dir, si efectivament els individus que cometen delictes
similars són condemnats a penes similars. La incon-
sistència en les penes imposades pels jutges és, segons
algunes recerques, la primera causa que s'al·lega de
desconfiança en el sistema judicial. També s'analitza
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si el sistema discrimina objectivament per raó de raça
o de sexe o si hi ha diferències territorials. 

Pel que fa al factor ètnic, les estadístiques oficials
posen en relleu habitualment que les persones perta-
nyents a determinades minories reben més penes de
presó i de més durada. A Anglaterra, Hood (1992)
va emprendre un estudi en què va aïllar factors so-
vint associats a la diferència ètnica que podien expli-
car les diferències de les condemnes, com ara l'atur o
l'actitud dels acusats o els seus defensors en el procés,
i malgrat tot restava una diferència d'un 5% en la pro-
babilitat que un negre fos condemnat a una pena de
presó en comparació amb un blanc, tot i que en rela-
ció amb altres minories, com els asiàtics, no s'hi van
apreciar diferències. Als Estats Units aquest és un as-
pecte molt sensible i és un fet prou conegut que el
sistema de justícia penal selecciona de manera discri-
minatòria per raó de raça les persones que acaben en-
trant a les presons. A l'Estat espanyol, hi ha indicis
seriosos que, en condicions iguals, una persona mi-
grant té més probabilitat que una persona autòctona
d'obtenir una condemna més dura. Això no implica
que hi hagi una voluntat discriminatòria dels jutges,
sinó que els mecanismes de l'Administració de justícia
impacten, objectivament, de manera desigual en un i
altre col·lectiu. Així, per exemple, per inferioritat de
recursos socials i econòmics, perquè les persones més
llunyanes culturalment entren menys en la racionalitat
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del sistema i són més refractaris, per exemple, a de-
clarar-se culpables a canvi d'una condemna més bai-
xa en un procés de negociació entre l'advocat defen-
sor i l'acusació. És altament significatiu que la major
part dels presos preventius a les presons espanyoles
siguin estrangers, quan la població migrant és inferior
al 20%, atès que en la decisió sobre la presó preventiva
és on hi ha un marge més alt de discrecionalitat judi-
cial a l'hora de valorar criteris com l'arrelament soci-
al. Aquestes observacions es troben confirmades per
alguns estudis quantitatius que reflecteixen que, quan
el migrant és denunciat, és condemnat en un 60% de
casos, mentre que la taxa de condemna és només d'un
25% en els casos en què un migrant és denunciant. La
pena de presó s'imposa en un 50% de les condemnes
en què el migrant és imputat, xifra que és de només
un 27% quan és denunciant (Calvo, Gascón i García,
2004). 

Pel que fa al gènere, es constata que en gene-
ral els homes reben més penes de presó i de mul-
ta, mentre que les dones, proporcionalment, són més
beneficiàries de mesures de suspensió de la pena i
probation. S'han apuntat com a raons d'aquesta di-
ferència el fet que els homes cometen delictes més
greus, que acostumen a tenir més antecedents delic-
tius, que les dones estan menys experimentades i con-
trolen menys l'ansietat en el procés judicial, la qual
cosa pot ser identificada com a indici de remordiment
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per part dels jutges (Gelsthorpe i Loucks, 1997). Més
enllà d'això, l'explicació es trobaria en estereotips i
una actitud paternalista i protectora de jutges envers
les dones, fet que es donaria tant en jutges de sexe
masculí com de sexe femení, o en el fet que les dones
estan més vinculades que els homes per mecanismes
de control social informal. La qüestió de fons que es
planteja en relació amb aquestes recerques és si les ra-
ons que s'apunten tenen a veure amb si, de fet, les do-
nes cometen delictes menys greus i reincideixen més
o el sistema de justícia actua sota aquesta presumpció
i, per tant, acaba reforçant aquestes diferències pree-
xistents a la seva intervenció. L'any 2010 un estudi so-
bre les sentències dictades a l'Estat australià de Victò-
ria, elaborat pel Sentencing Advisory Council, confirmava
aquestes conclusions. Les dones reben menys penes
de presó i de menys durada i es beneficien més de
decisions judicials que impedeixen el seu ingrés a la
presó. 

 

L'execució penal

La pena privativa de llibertat és actualment en
la major part de països l'eix central del sistema pu-
nitiu. El procés històric de consolidació de la presó
com a pena entre finals del segle XVIII i princi-
pis del segle XIX ha estat àmpliament estudiat. Des
del punt de vista criminològic, un primer aspecte
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d'interès és l'evolució de la població penitenciària.
L'estadística penitenciària no és una informació reve-
ladora de l'evolució de la delinqüència, però sí que ho
és de l'actitud punitiva oficial, com a símptoma de la
forma com s'està reaccionant al delicte. Una alta taxa
de població penitenciària es considera un indicador
de la duresa d'un sistema punitiu. Segons una con-
venció àmpliament acceptada, la taxa s'obté de la di-
visió del nombre d'interns en els centres penitencia-
ris d'un país o sistema penitenciari per 100.000 habi-
tants. La taxa de la població penitenciària espanyola
havia arribat l'any 2010 a ser la més alta dels països
de l'Europa occidental. Els darrers anys ha disminuït,
de manera que Anglaterra i Gal·les, amb 148 presos
el desembre de 2013, ha recuperat la primera posició
que ja ocupava anteriorment i Espanya és en segon
lloc (144). Catalunya, amb un sistema propi de ges-
tió d'institucions penitenciàries, té una taxa sempre
inferior a l'espanyola, que en la mateixa data era de
130. Els països amb taxes més baixes són els del nord
d'Europa, com Suècia (67), Dinamarca (73) o Alema-
nya (77). El motiu no es troba en un menor nombre
de persones que ingressen a la presó, sinó en un perío-
de mitjà d'estada molt més greu, conseqüència d'un
sistema penològic més flexible i d'una aplicació més
àmplia de mecanismes com la llibertat condicional. 

Les penes de compliment en la comunitat són les
que no comporten la privació de llibertat del condem-
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nat. Tant a Catalunya com al conjunt d'Espanya el seu
protagonisme és molt inferior al que tenen en altres
països europeus, com el Regne Unit o els països nòr-
dics. A Catalunya el nombre de persones sotmeses a
una mesura penal alternativa era l'últim dia de 2013
de 6.710, de les quals 4.377 eren condemnades a una
pena de treballs en benefici de la comunitat, mentre
que el nombre de persones a la presó era de 9.818.
Una diferència molt important entre una i altra classe
de pena és el cost d'execució. El de la pena de presó
és a Catalunya aproximadament vint vegades superior
al de les penes de compliment en la comunitat, sense
comptar el pressupost d'inversions, dedicat a la cons-
trucció de centres penitenciaris. 
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