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RESUM DEL PROJECTE 
 

 

 

 

Arrel de la crisi econòmica que s’ha produït al nostre país, ha sorgit la necessitat d’avaluar 

l’eficàcia i l’eficiència de les actuacions i gestió dels recursos econòmics de les entitats 

públiques. Tenint en compte que el col·lectiu d’anàlisis d’aquest projecte és un dels més 

vulnerables i exclosos socialment, pren encara més importància tot aquell estudi que tingui 

relació amb les activitats i funcions que duen a terme les entitats públiques amb les  quals 

estan en contacte, com és el cas del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE). 

Aquest estudi es basa en la creació d’una base de dades de persones que durant l’any 2014 

estaven sota una mesura judicial i que el seu expedient formava part de la Borsa de Treball del 

CIRE. El que pretén aquest projecte és descriure i analitzar les característiques 

sociodemogràfiques i penals dels interns que el seu expedient va ser donat de baixa de  la 

Borsa de Treball del CIRE, per tal de determinar un perfil sobre la probabilitat d’aconseguir 

un contracte amb una empresa, ja sigui d’inserció o ordinària, que dependrà de les diferents 

variables utilitzades al llarg de l’estudi. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

 

 

Actualment, les avaluacions de programes i polítiques públiques implementades a  Espanya 

són molt precàries i minoritàries comparades amb les que es duen a terme a altres països 

europeus. A causa de la crisi econòmica iniciada cap a l’any 2008 ha sorgit un interès per 

saber com es gestiona l’activitat que duen a terme les entitats públiques (Casado, 2012). 

A més a més, recentment, un dels debats oberts entorn al sistema penitenciari és que, segons 

mostren les estadístiques oficials (Ministeri del Interior, 2015), s’ha produït un descens de la 

criminalitat al conjunt de l’Estat espanyol, fet que repercuteix directament al volum de 

població penitenciaria. Segons les dades que ofereix la Secretaria General d’Institucions 

Penitenciàries, el nombre de població reclusa ha disminuït en un 15% des del 2010 fins 

l’actualitat. No obstant, Espanya segueix sent un dels estats de la Unió Europea amb més 

interns per cada 100.000 habitants (Eurostat, 2015). 

Així doncs, tenint en compte que el col·lectiu de persones sota una mesura judicial és un des 

més vulnerables i exclosos socialment, és necessari estudiar els programes d’inserció 

penitenciària que es duen a terme al nostre país. De manera que els estudis relacionats amb les 

activitats, polítiques i programes d’entitats públiques, són necessaris, des d’un punt de vista 

polític, per justificar la rendibilitat social de la inversió. També són essencials per identificar 

les ineficiències, efectes no desitjats i/o contraproduents de les polítiques que s’estan 

implementant actualment al nostre país. 

Per tant, en relació a la població penitenciaria, un punt rellevant i destacable dins la política 

penitenciària, és la inserció social i laboral dels interns/es que finalitzen mesures privatives de 

llibertat. Encara que la reinserció social i la reinserció laboral són processos diferents, solen 

reforçar-se mútuament (Alós-Moner et al, 2010). En aquest cas, l’estudi es centra 

exclusivament amb les actuacions de Centre d’Iniciatives per a la Reinserció  (CIRE) en 

relació a la inserció laboral i les característiques sociodemogràfiques i penals dels interns/es, 

dels centres penitenciaris de la província de Barcelona, l’expedient dels quals va ser donat de 

baixa de la Borsa de Treball de l’entitat durant l’any 2014. 

L’estudi té com a objectiu la determinació d’un perfil sociodemogràfic i penal, a partir dels 

resultats en relació a la inserció laboral dels interns/es que formen part de la Borsa de Treball 

del CIRE. És d’esperar que s’obtinguin resultats inicials i només representatius per  la 

població  estudiada,  a  causa  de  que  aquest  estudi  té  unes  característiques  preliminars    i 
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exploratòries i que hauria de servir per a futures anàlisis estadístiques en l’àmbit de la inserció 

laboral de les persones sota mesura judicial. 

Un dels factors més rellevants i estretament relacionats amb la inserció laboral dels interns en 

el moment de finalitzar una condemna privativa de llibertat és el treball. Tal i com argumenta 

Uggen (2000), el treball és important com a punt d’inflexió (turning point) perquè genera un 

canvi en el curs de vida de les persones, i en especial, en aquelles on la delinqüència és una 

forma de vida, ja que, el fet de tenir una feina, afavoreix a l’aprenentatge, l’autodisciplina, la 

puntualitat, la responsabilitat i l’adquisició d’hàbits laborals (Martín et al, 2009). En relació a 

l’organització dins d’un centre penitenciari, el treball, en aquest cas penitenciari, satisfà les 

necessitats d’estructuració de la vida quotidiana, tant per ordenar el temps, com per a la 

millora de l’autoestima dels interns, i, també, com a forma de control disciplinari i de l’ordre 

social intern (Pavarini, 2003). 

 

2. REVISIÓ TEÒRICA I ESTUDIS PREVIS 
 

 

 

2.1. MARC TEÒRIC I REVISIÓ BIBLIOGRÀFICA 

Un dels àmbit més complexes d’actuació dins les polítiques públiques és el relacionat amb les 

persones privades de llibertat que compleixen condemna als centres penitenciaris. Aquest 

col·lectiu és un dels que pateix més directament l’exclusió social, no només perquè no 

conviuen amb normalitat dins la pròpia societat, a causa de la privació de llibertat, sinó 

perquè, posteriorment a aquesta privació de llibertat, tenen uns factors estigmatizadors, com 

són poc nivell d’ingressos econòmics, baix nivell educatiu i poca experiència en el món 

laboral legalment remunerat. Aquestes característiques, entre d’altres, afecten directament al 

risc de ser exclosos socialment. Així doncs, la presó pot acabar sent un sistema de reclusió de 

la pobresa i dels marginats socials (Sarasa et al, 2009). 

En el moment de la comissió d’un delicte, no només entren en joc decisions i característiques 

personals i/o individuals, sinó que també són rellevants els factors socials i contextuals. Així 

doncs, per justificar la delinqüència des d’un àmbit més individual, pren rellevància 

l’anomenat self-control de Gottfredson i Hirschi, que, tal i com expliquen en  la Teoria 

General del Delicte, es refereixen a que la comissió de delictes són actes irracionals a causa 

d’un escàs autocontrol, que ve determinat per una educació inadequada en relació als reforços 

positius i negatius, i que, per tant, serà una tendència més o menys estable al llarg de la vida 

(Cid et al, 2001). 
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En canvi, hi ha teories que argumenten que els factors socials i de l’entorn prenen molta 

rellevància en el moment de delinquir. Tal i com s’explica en la Teoria de l’Anòmia de R. 

Merton, la qual fa èmfasi en que la delinqüència és el resultat d’un desequilibri entre les 

aspiracions convencionals i socialment desitjables i els mitjans convencionals legalment 

establerts per aconseguir-les, fet que comporta el sorgiment de l’anomenada innovació,  on 

una de les expressions és la delinqüència, ja que hi ha una acceptació de les aspiracions 

convencionals, però que s’assoleixen a través de mitjans no convencionals, com és el delicte 

(Macionis et al, 2011). De manera que es genera una tensió social, on les aspiracions són 

universals però hi ha una desigualtat d’oportunitats, fet que produeix l’aparició d’una societat 

anòmica, on hi ha col·lectius, formats sobretot per persones que conformen les capes menys 

afavorides d’una població, amb unes determinades característiques socials que afavoreixen a 

l’exclusió i marginació, a causa de que tenen al seu abast una estructura d’oportunitats i 

mitjans il·lícits per aconseguir aquelles aspiracions o fins socialment desitjables. 

Un altre concepte rellevant en relació a la inserció social i laboral és el desistiment, entès com 

el fi de la comissió de delictes per part d’una persona. Per poder explicar el desistiment en la 

delinqüència, hi ha teòrics que consideren que l’edat és el factor més rellevant per explicar-lo, 

com és el cas de Gottfredson i Hirschi (1983), els quals argumenten que l’edat afecta 

directament a la comissió de delictes, sense interactuar amb altres variables, com podria ser 

tenir una feina. Per tant, recolzen l’idea de que hi ha una corba d’edat, que mostra un pic en la 

delinqüència durant els anys de l’adolescència i joventut i que a mesura que la persona entra 

en l’edat adulta, disminueix la comissió de delictes (Farrington, 1986). En contraposició a 

aquesta visió, els analistes del curs de vida, com són Sampson i Laub (1995), argumenten que 

existeix una correlació negativa entre treball i crim. De manera que el fet de tenir una feina 

influeix positivament en el desistiment de la comissió de delictes. 

Segons l’anàlisi estadístic de Uggen (2000), es pot concloure que el treball és considera un 

turning point, és a dir, un punt d’inflexió per arribar al desistiment. La conclusió principal a la 

que finalment arriba aquest autor és que tant l’edat, ja que la corba de la delinqüència és molt 

rellevant sobretot pels delictes patrimonials, com el treball remunerat són factors que ajuden a 

deixar de banda el món de la delinqüència en l’edat adulta, és a dir, al desistiment. 

Un dels autors més rellevant dins l’àmbit d’investigació de la reinserció de les persones sota 

mesura judicial a través del treball penitenciari és Bushway (2003), que ha plantejat una sèrie 

de proposicions de discussió sobre el rol que ha de tenir el treball dins de les presons (Alós- 
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Moner, 2010). Així doncs, primerament, argumenta que molts presos tenen un nivell d’estudis 

molt baix i pocs coneixements professionals, de manera que estan lluny de tenir una llarga 

experiència en el món del treball abans de la seva entrada a presó. Així, segons Hagen (2001), 

els interns són persones que han decidit especialitzar-se en el món del delicte i no del treball, 

de manera que els programes de treball aportarien poc a la reducció de la delinqüència. En 

contraposició a aquesta argumentació, Bushway exposa que la clau perquè el treball sigui un 

mitjà efectiu per a la reinserció és quan hi ha una motivació prèvia del reclús per reinsertar-se 

en la societat. Per tant, els programes de formació professional i treball haurien d’estar 

destinats exclusivament a aquells interns que han decidit desistir en la delinqüència i  que 

estan motivats per a no cometre més delictes. Així doncs, la motivació per desistir del delicte 

és un prerequisit per a l’èxit dels programes de treball (Alós-Moner, 2010). 

Seguidament, una altra discussió entorn al nexe entre reinsericó i treball és considerar el 

treball penitenciari com a un element clau de producció dins les presons. Existeixen visions 

bastant critiques cap a les institucions socials, com seria el cas de la presó i les funcions del 

treball penitenciari. Hi ha autor que defensen que no és la producció en sí el que es considera 

útil i necessari, sinó els efectes que té el treball sobre l’intern, que transforma l’individu 

perquè segueixi les normes generals de la societat industrial (Foucault, 1975). Encara que la 

majoria dels autors que han fet investigacions sobre al treball penitenciari, tenen en comú al 

concloure que el treball ha de ser un dels elements essencials per a la transformació que 

suposa l’entrada a presó en la socialització progressiva de l’intern. Segons Bushway (2003), 

el treball productiu es justifica per motius més enllà de la reinserció, ja que ocupa el temps 

dels presos, facilita les tasques de control dins dels centres penitenciaris i proporciona 

ingressos econòmics als reclusos. 

Per tant, el treball té una funció com a activitat estructuradora de la vida quotidiana dins els 

centres penitenciaris (Alós-Moner, 2010), tenint també una funció educativa i terapèutica 

important en l’adquisició d’hàbits pautats, que són fonamentals pel procés d’inserció social i 

laboral. Així doncs, si el treball no persegueix directament l’objectiu de la reinserció, hi pot 

contribuir molt significativament. En definitiva, el treball penitenciari té diverses finalitats, 

però sobre tot té dos grans funcions. La primera és facilitar el control de l’ordre social en la 

vida quotidiana de les presons, i la segona, és facilitar la socialització dels interns mitjançant 

l’aprenentatge de pautes i hàbits de comportament que seran necessaris per a la inserció social 

i laboral (Guilbaud, 2008). 
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2.2. ESTUDIS PREVIS EN L’ÀMBIT DE LA INSERCIÓ LABORAL 

Dins l’àmbit nacional pràcticament no hi ha estudis empírics relacionats amb  la inserció 

laboral de les persones privades de llibertat. Els estudis i projectes més rellevants, es troben 

dins de l’àmbit autonòmic sobretot a Catalunya. En concret pel cas català, un dels estudis més 

rellevants en relació a la taxa de reincidència es va realitzar l’any 1993 des del Centre 

d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Redondo et al, 1993). Posteriorment, no va ser 

fins l’any 2005 que es va realitzar una altra investigació que revises, actualitzes i verifiques 

els factors que es van vincular al primer estudi esmentat (Luque, 2004). 

Aquest últim estudi realitza un perfil a partir de les característiques de la població excarcerada 

l’any 1997, entre les principals variables d’estudi hi ha el gènere, la nacionalitat, el nivell 

adquisitiu, l’edat d’entrada a presó, el delicte principal, els antecedents i el tipus 

d’excarceració. Llavors, a partir d’aquestes dades, es fa una predicció de la reincidència. Una 

de les principals conclusions és que el major obstacle per a la reinserció és el fet de mantenir 

un contracte laboral, de manera que suggereixen que els programes de treball han d’estar 

orientat per seguir la següent equació: treball + motivació = reinserció, tal i com ja 

argumentava en les aportacions teòriques Bushway (2003). Aquest va ser un dels primers 

estudi que obria de manera significativa la recerca criminològica en l’àmbit del sistema 

penitenciari i el col·lectiu de persones que han estat privades de llibertat 

Tot i així, al nostre país, no hi ha una tendència a fer investigació d’estudis longitudinals, de 

manera que només s’obtenen projectes amb dades transversals, de moments concrets en el 

temps, i fins i tot, com és el cas d’aquests dos estudis de Redondo et al. (1993) i de Luque  et 

al. (2004), amb molts anys de diferència per a mesurar una taxa de reincidència que varia al 

llarg dels anys a Catalunya. 

L’estudi més rellevant en l’àmbit de l’activitat del CIRE i del procés d’inserció dels ex-interns 

a Catalunya es va realitzar l’any 2010, on es pretenia conèixer i avaluar en termes de 

reinserció laboral les actuacions del CIRE. Aquest estudi és rellevant ja que a partir del 2004 

es pot parlar d’un canvi estratègic en aquesta entitat, de manera que conveïna obtenir resultats 

en relació a les seves actuacions. Els resultats d’aquest projecte s’obtenen a partir de la 

combinació de mètodes qualitatius, com són les entrevistes semi-estructurades a informats 

claus i a un conjunt d’interns i ex-interns, i també a partir d’una aproximació quantitativa, 

mitjançant models explicatius dels resultats obtinguts en referència a la inserció laboral dels 

ex-interns. Les principals conclusions, en relació a la inserció laboral de la població   d’estudi, 



11  

que són els ex-interns de nacionalitat espanyola i que han obtingut la llibertat definitiva entre 

el 2004 i el 2007, després de les diferents anàlisis qualitatives i quantitatives, són que gairebé 

la meitat (43.6%) aconsegueix algun contracte laboral. També s’observa que els vincles 

socials juguen un papar clau en la inserció laboral, ja que pren molta rellevància el capital 

social dels ex-interns en el moment de finalitzar el temps de condemna. 

Així doncs, tenint en compte la revisió teòrica i els pocs precedents d’estudis previs, tant en 

l’àmbit nacional com en l’autonòmic, és rellevant determinar les característiques de les 

persones que es troben sota una mesura judicial, i també estudiar i analitzar com influeixen 

aquestes característiques en el procés d’inserció laboral que porta a terme el CIRE als Centres 

Penitenciaris de Catalunya. 

 

3. DESCRIPCIÓ DELS OBJECTIUS I 

HIPÒTESIS DE TREBALL 
 

 

 

3.1. CONTEXTUALITZACIÓ DE LES DADES I OBJECTIUS 

Per a posar en context les dades utilitzades en aquest estudi és important tenir present que el 

Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) és l’empresa pública de la Generalitat de 

Catalunya, vinculada al departament competent en matèria d’execució penal. En aquest cas, al 

Departament de Justícia de la Generalitat, ja que la Comunitat Autònoma de Catalunya és la 

única de l’Estat espanyol que té transferides les competències en matèria d’execució penal, tal 

i com queda estipulat a l’article 168.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (2006) i al Reial 

Decret 3482/1983, de 28 de desembre, sobre traspassos de serveis de l’Estat a la Generalitat 

de Catalunya en matèria d’administració penitenciària. 

Per abordar la inserció social i laborals dels interns, també és important la normativa estatal 

en aquest àmbit, en concret, l’article 25.2 de la Constitució Espanyola, on es reconeix a les 

persones condemnades a presó el dret a un treball remunerat. Fet que evidencia que el treball 

és considerat un dels mitjans més adequats per assolir una bona inserció sociolaboral posterior 

al compliment d’una pena privativa de llibertat. Tot i així, tal i com apunta el Tribunal 

Constitucional en les seves sentencies (STC 299/2005) aquest dret no és d’eficàcia directa i/o 

immediata, sinó un mandat al legislador i a l’Administració Penitenciària per orientar 

l’execució de les penes privatives de llibertat, de manera que es considera un dret d’aplicació 

progressiva que està condicionat pels mitjans dels quals disposi l’Administració Penitenciària 
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en cada moment (STC 172/1989). Així doncs, el marc legal de partida per justificar les 

actuacions del CIRE és la pròpia Constitució Espanyola i les interpretacions realitzades pel 

Tribunal Constitucional recollides en les seves sentencies. 

Per tant, per assolir la inserció social i laboral de les persones sota mesura judicial i satisfer el 

dret al treball dels interns/es, l’any 1989, s’impulsa la creació del CIRE, mitjançant la Llei 

5/1989, del 12 de maig, tenint com a objectiu principal facilitar la reinserció sociolaboral dels 

interns/es en centres penitenciaris i educatius de justícia juvenil de Catalunya, a través de la 

formació professional i el treball productiu (Llei 23/2009, del 23 de desembre). 

Per complir amb l’objectiu fonamental del CIRE el procés d’inserció dins l’entitat es concep 

d’una manera integral, on les principals actuacions estan basades en el Model Integral FOI. 

Aquest està composat per tres eixos principals d’acció, orientats a un procés d’inserció 

integral, que són: Formar, Ocupar i Inserir. El CIRE és l’entitat pionera pel que fa a la creació 

i aplicació d’aquest, de manera que constitueix una visió pròpia dins el sistema penitenciari 

català, que ha esdevingut una referència a nivell internacional en matèria de reinserció 

sociolaboral pel fet de conjugar de forma integral la formació, l’ocupació i la inserció. 

Per a la realització d’aquest treball és important la feina realitzada des de la Direcció de 

Formació i Inserció del CIRE, formada pels diferents tècnics d’inserció laboral que tenen com 

a funció principal l’orientació i recerca de feina dels interns/es que entren a formar part de la 

Borsa de Treball del CIRE. Aquesta és la primera borsa d’una entitat pública en tot l’Estat 

espanyol dirigida a la inserció de persones privades de llibertat. L’objectiu principal és fer de 

pont entre el món penitenciari i el món laboral, on les persones que s’incorporen segueixen un 

itinerari personalitzat i individual. Així doncs, és d’aquesta Borsa de Treball d’on s’extreuen i 

recopilen les dades necessàries per a la creació de la base de dades  que  s’utilitzarà per 

realitzar l’anàlisi estadística que s’explicarà amb més detall posteriorment. 

El principal objectiu d’aquest estudi és determinar estadísticament un perfil d’interns/es, a 

partir de variables sociodemogràfiques i penals, que tenen més probabilitat de ser baixa del la 

Borsa de Treball del CIRE per un motiu d’alta laboral. S’entén com a alta laboral la signatura 

d’un contracte de treball per part d’un intern amb una empresa ordinària o una empresa 

d’inserció. 

L’univers d’estudi previst inicialment era la població penitenciaria que durant els anys 2012 

2013 i 2014 havien format part de la Borsa de Treball del CIRE. A causa del temps, dels 
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recursos disponibles i de la forma en que es trobaven recollides les dades, es va haver de 

limitar la població objecte d’estudi als interns/es dels Centres Penitenciaris de la Província de 

Barcelona que entre l’1 de gener de 2014 al 31 de desembre de 2014 formaven part de la 

Borsa de Treball del CIRE. Dins d’aquest grup d’interns, l’interès és focalitza en aquells que 

el seu expedient va ser donat de baixa de la Borsa de Treball, ja fos per un motiu d’alta 

laboral o per d’altres diferents. 

 

3.2. HIPÒTESIS DE TREBALL 

Derivat de l’objectiu que persegueix aquest estudi, es poden establir les següents hipòtesis de 

treball relacionant les característiques sociodemogràfiques i penals dels interns/es amb la 

inserció laboral: 

1. Gènere i inserció laboral. Les dones tenen pitjor reinserció ja que, derivat dels seus rols 

socials de gènere, assumeixen més pes de la càrrega familiar, de manera que no es 

centren tant en la recerca de feina i el món laboral (Scott, 1986). Fet que les portarà a 

tenir un percentatge inferior de contractes amb empreses en comparació amb els homes. 

2. Nacionalitat i inserció laboral. Les persones nacionals, al tenir més capital social, que les 

persones estrangeres, tenen més possibilitats de tenir una bona inserció laboral. Per 

capital social s’entén la quantitat de relacions afectives dins l’àmbit familiar i d’amistats 

a les quals es pot recórrer per a la satisfacció tant de necessitats materials com del 

reconeixement i del intercanvi d’afecte (Alós-Moner et al, 2010). 

3. Edat i inserció laboral. A mesura que augmenta l’edat la delinqüència va disminuït. Això 

podria ser a causa de l’existència d’institucions de control social formal i sobretot 

informal, com són la formació d’una família, ja que poden proporcionar una estabilitat i 

responsabilitat que contribueix a la no comissió de delictes (Hirschi, 1969). 

4. Estat civil i inserció laboral. La família esdevé un factor clau de cara al desistiment, de 

manera que viure amb parella redueix la possibilitat de reincidència (Travis, 2005), i per 

tant, comporta una millor inserció laboral dels interns/es. 

5. Nivell d’estudis acadèmics i inserció laboral. Un nivell d’estudis alt afavoreix a la 

inserció laboral en llocs de treball més qualificats. D’altra banda, els nivells baixos 

d’estudis dificultaran la inserció a causa de la competència laboral amb altres possibles 

treballadors que tinguin un nivell acadèmic més elevat. 

6.  Nivell d’experiència laboral i inserció laboral. Una àmplia experiència laboral amb uns 

bons hàbits de treball afavoreixen a la inserció laboral en el mercat de treball. En sentit 
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contrari, una inadequada experiència laboral i uns hàbits laborals deficients dificultarien 

la inserció laboral. 

7. Delicte de condemna i inserció laboral. Els interns/es per delictes contra les persones, en 

general, solen tenir més anys de condemna, en comparació als interns/es per delictes 

contra el patrimoni i socioeconòmics, fet que es relaciona amb una estança més curta 

dins del centre penitenciari, i un menor temps de privació de llibertat i de pèrdua 

d’autonomia (Sykes, 1958). De manera que a menys anys de presó, més favorable serà 

una futura inserció laboral. 

8. Reincidència i inserció laboral. Aquelles persones reincidents en l’estada a presó tenen 

una grau major de prisonization que els delinqüents primaris. La prisonization fa 

referència l’assumpció en major o menor grau de les tradicions, les costums i la cultura 

en general de dins dels centres penitenciaris (Clemmer, 1958). Així doncs, aquells 

interns/es que ha assumit aquesta cultura de presó, i al no conservar uns forts lligams i 

hàbits socials, no afavoreix a una futura inserció laboral (Haney, 2011). 

9. Centre penitenciari i inserció laboral. El centre de compliment de condemna no hauria 

d’influenciar a la inserció laboral, ja que tots han de complir les mateixes normatives 

legals, de manera que no hi hauria d’haver diferències significatives entre centres. 

10. Règim penitenciari i inserció laboral. El règim influeix de manera directa a la inserció 

laboral, ja que el fet de complir condemna en règim obert, és a dir, poder sortir de presó 

durant el dia a través d’un 3r grau o tenir concedida una llibertat condicional 

(anomenada també 4t grau), la qual fomenta una bona inserció laboral, a causa de que la 

persona està en contacte directe amb la societat on conviurà posteriorment. Per tant, els 

interns/es en llibertat condicional tindran una millor inserció laboral, que els interns/es 

que compleixen condemna dins dels centres penitenciaris. 

 

4. RECOLLIDA D’INFORMACIÓ I 

CREACIÓ D’UNA BASE DE DADES 
 

 

 

4.1. TEMPS I LLOC DE RECOLLIDA DE LA INFORMACIÓ 

Per qüestions temporals i de recursos disponibles es va decidir recollir només la informació 

dels expedients d’interns/es dels centres penitenciaris de la província de Barcelona que durant 

l’any 2014 formaven part de la Borsa de Treball del CIRE, recollint les variables principals de 

l’estudi només per a aquelles persones donades de baixa de la borsa. 
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El temps de recollida de la informació ha estat aproximadament d’uns dos mesos,  dedicant 

una mitjana de 4 hores diàries de dilluns a divendres. Aquesta llarga durada és a causa de la 

gran diversitat d’informació, les diferents bases de dades on es recull aquesta i dels 

problemes, que es mencionen més endavant, sorgits en el moment de la recollida de les dades. 

El lloc de recollida de la informació ha estat variat, primerament des del CIRE van facilitar els 

documents en format Excel de l’any 2014 separats per cada tècnic d’inserció laboral i pels 

mesos de l’any. Així doncs es va haver de crear una única base de dades amb tots els 

interns/es, sense la separació per tècnics ni per mesos de l’any. A continuació, a partir de la 

Fitxa de Protocol d’Entrevista que es troba dins dels expedients de cada intern/a, situats a les 

caixes de l’Arxiu d’Expedients del CIRE, es va completar la informació relativa a  les 

variables més rellevants per l’estudi. Finalment, per acabar de completar la base de dades amb 

les variables que no constaven als expedients, com per exemple la reincidència o el delicte pel 

qual complien condemna, es va consulta la informació individu per individu a la base del 

Sistema Informàtic Penitenciari Català (SIPC). Així doncs, es va poder aconseguir tenir tot un 

conjunt de variables diferents per a cada intern/a que durant l’any 2014 va ser donat de baixa 

de la Borsa de Treball del CIRE. 

 

4.2. CREACIÓ D’UNA BASE DE DADES 

Per a la realització d’aquest estudi s’ha creat una base de dades de 1.317 interns/es, en els 

quals figura cada individu amb tot el conjunt de les variables d’interès per l’estudi. En el 

procés de la recollida d’informació i de la creació de la base de dades va ser fonamental poder 

accedir als llistats individualitzats de tots els interns/es que l’any 2014 formaven part de la 

Borsa de Treball del CIRE, així com als seus expedients i al SIPC. 

 

4.2.1. DESCRIPCIÓ DE LES VARIABLES 
Les variables recollides, en el moment de la creació de la base de dades, les quals s’utilitzaran 

per a la realització d’aquest estudi, són les següents: 

 Data alta: és la data d’obertura de l’expedient a la Borsa de Treball del CIRE. 

 Data baixa: és la data de tancament de l’expedient a la Borsa de Treball al CIRE. 

 Llibertat definitiva: és la data que fa referència a quan finalitza la condemna que 

compleix el intern. 

 Identificador: és el número identificador de cada persona, són números correlatius que 

van substituir el nom i cognoms de cada intern, per complir amb la protecció i 

anonimat de les dades. 
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 Noms i cognoms: s’eliminen al finalitzar la recollida d’informació, tot respectant la 

confidencialitat de les dades i l’anonimat dels intern/es, ja que només s’utilitzen per tal 

d’identificar els expedients. 

 Sexe: és el sexe que consta a la documentació del intern, les categories i codificació 

que pren aquesta variable són 1= Dona i 2= Home. 

 Nacionalitat: és la nacionalitat que consta als documents d’identificació de la persona. 

En aquest cas, per la multitud de nacionalitats trobades, es codifica com una variable 

dicotòmica, on les categories són 1= Nacional i 2= Estranger. 

 Data de naixement: és la data de quan va néixer la persona. 

 Edat: és l’edat de la persona a data de 01/01/2015. Totes les persones seran majors de 

18 anys, ja que les dades recollides són només de centres penitenciaris, i no compren 

els interns en centres educatius de justícia juvenil, encara que tinguin edat de treballar 

(16 anys). 

 Edat per rangs: aquesta variable és una re-codificació de l’anterior, ja que per la 

multitud de casos, tenint en compte l’edat menor i la major, es van agrupar les edats en 

tres rangs, sent aquests: entre 19 i 34 anys, entre 35 i 49 anys i entre 50 i 68 anys. 

 Estat civil: és l’estat civil que consta al SIPC. Les categories d’aquesta variable són: 

solter/a, parella, casat, separat/da divorciat/da i vidu/a 

 Formació acadèmica prèvia: és la formació de la persona abans de qualsevol actuació 

del CIRE. Les categories d’aquesta variable són: inadequat (sense formació o estudis 

primaris), baix (formació bàsica: ESO o EGB), adequat (formació bàsica + no 

reglada), alt (formació secundària no obligatòria: Batxillerat) i molt alt (formació 

superior: universitària i post-universitària). 

 Experiència laboral prèvia: és l’experiència laboral, segons els anys de cotització a la 

Seguretat Social, de la persona abans de qualsevol actuació del CIRE. Les categories 

que pot prendre aquesta variable són: inadequat (sense experiència o menys d’1 any 

cotitzat), baix (fins a 1 any cotitzat), adequat (entre 1 i 3 anys cotitzats), alt (entre 3 i 5 

anys cotitzats) i molt alt (més de 5 anys cotitzats). 

 Motiu baixa: és el motiu pel qual es tanca l’expedient del intern/a a la Borsa de Treball 

del CIRE. Les categories d’aquesta variable són: alta laboral, autònom, consum de 

drogues, desistiment (falta d’interès, motivació o d’implicació), expulsió del país, 

formació acadèmica, fuga, llibertat definitiva, mala conducta (mala actitud, no 

presentació entrevistes o evolució negativa), malaltia de salut que impedeix treballar, 

no tenir la documentació en regla, no concessió de permisos, no acceptació de les 
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propostes del tècnic, comissió d’un nou delicte, regressió de grau (la majoria per no 

pagar la responsabilitat civil derivada del delicte), retorn voluntari al país d’origen 

(només pel cas dels estrangers) i trasllat de centre penitenciari. 

 Alta laboral: fa referència al motiu de baixa d’obtenir un contracte laboral amb una 

empresa ordinària o d’inserció, per part d’un intern. Aquesta variable és una re- 

codificació de l’anterior, tenint en compte el motiu d’alta laboral. És una varaible 

dicotòmica i pren els valors: 0= No contracte laboral i 1= Si contracte laboral. 

 Reincidència: fa referència si la persona té sentències condemnatòries amb entrada a 

un centre penitenciari per causes penals anteriors a la de compliment actual, però 

només a partir de l’any 1990 fins l’actualitat. Això és a causa de que el SIPC és quan 

posa en funcionament i es recull la informació a partir de llavors. Aquesta variable és 

dicotòmica i pren els valors: 0= No reincident i 1= Si reincident. 

 Delicte de condemna: és el delicte pel qual, actualment, la persona està complint una 

condemna, segons la informació que consta al SIPC. Aquesta variable inclou les 

categories següents: abusos sexuals, agressió sexual, amenaces i/o coaccions, 

apropiació indeguda, assassinat, atemptat contra l’autoritat, contra la Hisenda Pública, 

contra la salut pública, contra la seguretat vial, detenció il·legal,  estafa, 

exhibicionisme i pornografia infantil, fals testimoni, falsificació de documents públics, 

oficials o mercantils, falsificació de documents privats, falsificació de moneda, furt, 

homicidi, incendi, lesions, maltractaments de violència de gènere, obstrucció a la 

justícia, omissió de socors, pertinença a organització criminal, prostitució de menors o 

incapaços, resistència i/o desobediència a l’autoritat, robatori amb força en les coses, 

robatori amb violència i intimidació, robatori en casa habitada, robatori per ús de 

vehicle, trencament de condemna i violència domèstica habitual. 

 Delicte condemna agrupat: és una re-codificació de la variable anterior segons  els 

títols del Codi Penal vigent. Així doncs, es redueixen les categories de la variable i 

faciliten l’anàlisi estadística, les categories que la composen són les  següents: 

homicidi i les seves formes, delicte de lesions, contra la llibertat, contra la llibertat i 

indemnitat sexual, omissió del deure de socors, contra el patrimoni i l’ordre 

socioeconòmic, contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social, contra la seguretat 

col·lectiva, delicte de falsedats, contra l’administració de Justícia, contra l’ordre públic 

i delictes de violència de gènere. 

 Centre Penitenciari: és el centre on l’intern compleix condemna. Aquesta variable 

compren les categories següents: Centre Penitenciari Brians 1, Centre Penitenciari de 
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Brians 2, Centre Penitenciari de Dones, Centre Penitenciari de Joves, Centre 

Penitenciari de Lledoners, Centre Penitenciari Obert 1 juntament amb la Secció Oberta 

del Centre Penitenciari Homes de Barcelona, Centre Penitenciari Obert 2  de 

Barcelona, Centre Penitenciari de Quatre Camins i l’Àrea de Serveis Socials 

d’Execució Penal de Barcelona (ASSEP BCN). 

 Règim Penitenciari: és el règim on està ubicat l’intern pel compliment  de  la 

condemna. Aquesta variable té les següents categories: 2n grau (règim ordinari), 3r 

grau (règim obert) i alliberat condicional (règim obert). 

En aquest estudi la variable dependent és que l’intern sigui baixa de la Borsa de Treball del 

CIRE, obtenint o no un contracte laboral amb una empresa, ja sigui ordinària o d’inserció. 

Mentre que les principals variables independents es poden dividir en sociodemogràfiques, que 

engloba les relatives al sexe, nacionalitat, edat, estat civil, formació acadèmica prèvia i 

experiència laboral prèvia, i les variables penals que són el delicte de condemna, la 

reincidència, el centre penitenciari i el règim penitenciari. 

 

4.3. PROBLEMES EN LA RECOLLIDA D’INFORMACIÓ 

Aquest estudi té un caràcter experimental, donats els pocs precedents anteriors de projectes 

estadístics en l’àmbit de la reinserció sociolaboral dels interns/es a Catalunya. Fet que ha 

comportat que aquest estudi hagi estat molt costós en el moment de la creació d’una base de 

dades, a causa de la diversitat de fonts i formes de recollida d’aquestes, i de les diferents 

interpretacions que es poden fer d’un mateix concepte, com per exemple, quan es considera 

que hi ha una inserció laboral. Es podria considerar que hi ha inserció laboral quan es 

determina que l’intern ha adquirit els suficients i necessaris hàbits laborals per tal de que  per 

sí mateix pugui trobar una feina, o també pot entendre’s que hi ha una inserció laboral en el 

moment en que s’acredita, per mitjà d’un contracte, que la persona ha trobat  una feina. 

Aquesta última definició és la que s’utilitza per aquest projecte alhora d’entendre el concepte 

d’inserció laboral. 

Al ser un projecte experimental han aparegut diversos entrebancs i dificultats, alguns que eren 

previsibles i d’altres no tant, de manera que aquesta part de recollida d’informació ha estat la 

més complexa. Aquest fet ha influït en obtenir uns resultats més modestos en relació als 

objectius i pretensions inicials. 

Així doncs, en el procés de recollida de la informació els problemes sorgits han estat 

relacionats amb la  multitud de  formes diferents (Excels, SIPC  i Arxiu Expedients) amb   les 
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quals el CIRE recull la informació relativa als interns/es de la Borsa de Treball. A més a més, 

algunes de les fonts d’informació no estaven completades del tot, com és el cas del Protocol 

d’Entrevista del CIRE, que s’emplena manualment pels tècnics d’inserció laboral. 

Un altre problema que ha sorgit en la recollida de dades és que no tots els expedients que 

figuraven com a baixes l’any 2014 es trobaven a les caixes de l’arxiu, de manera que per a 

alguns casos ha estat impossible obtenir-ne la informació necessària i han estat considerats 

com a casos perduts a l’anàlisi dels resultats. Aquest fet podria ser a causa de que l’expedient 

de l’intern hagi estat recuperat i obert altra vegada durant el primer trimestre de l’any 2015, 

així doncs, no figura a l’Arxiu d’Expedients del CIRE. També, tot i que no ha estat una 

dificultat important, que en algunes caixes on hi ha els expedients, no estaven ordenats 

alfabèticament, fet que alenteix la cerca d’aquests. 

Finalment, cal remarcar, que també s’han considerat com a cas perdut les 8 persones que 

complien Mesures Penals Alternatives, i que van causar baixa de la Borsa de Treball. Una 

d’elles per un motiu d’alta laboral, una altra per no acceptació de les propostes del tècnic 

d’inserció laboral, tres d’elles per un desistiment i tres per mala conducta. S’ha considerat que 

al ser només 8 casos no es podien tractar com un grup independent, com seria el cas dels 

alliberats condicionals, perquè són molt pocs i s’obtindrien resultats poc representatius en 

relació a les característiques sociodemogràfiques i penals. 

 

4.4. PROPOSTES DE MILLORES ESTADÍSTIQUES 

Després de la recollida d’informació, la creació de la base de dades i els problemes que han 

sorgit en aquest procés, algunes propostes de millora estadística són les següents. Seria 

necessària una revisió dels criteris de la Fitxa de Protocol d’Entrevista, sobretot en els camps 

del punt 9, on hi ha les respostes tipus test, i en concret, al camp de l’experiència laboral, ja 

que pel cas dels adults no es podria considerar com a molt elevada experiència laboral tenir 5 

anys cotitzat a la Seguretat Social. Tot i tenir en compte que és un col·lectiu en risc d’exclusió 

i marginació social, al observar les dades de 2014 hi ha un nombre molt elevat de persones 

que, per aquesta variable, es recull un nivell experiència laboral “molt alt”. Aquest fet afectarà 

al llarg de les anàlisis dels resultats d’aquests estudi, així que en el moment de fer referència a 

l’experiència laboral, cal tenir present aquesta categorització de la variable. 

Per tant, tot i tenir present que les persones que conformen la població penitenciària, és 

habitual que provinguin d’entorns socialment exclosos i marginats i que no tenen la noció del 

treball remunerat com una necessitat, a causa de que l’obtenció dels seus ingressos econòmics 
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és a través de la delinqüència, una possible millora seria la categorització de l’experiència 

laboral, tenint en compte que poden ser interns/es primaris o reincidents i on la mitjana d’edat 

és aproximadament de 38 anys, seria la següent: inadequat (menys de 2 anys cotitzats a la 

Seguretat Social), baix (entre 2 i 4 anys cotitzats a la Seguretat Social), adequat (entre 4 i 6 

anys cotitzats a la Seguretat Social), alt (entre 6 i 8 anys cotitzats a la Seguretat Social) i molt 

alt (més de 8 anys cotitzats a la Seguretat Social). 

Un punt rellevant de cara a una millora de futur i a llarg termini, seria la informatització de 

tota la informació que es recull en els expedients dels intern/es, ja sigui a  través d’una 

recollida directament de manera informàtica o bé perquè es crea un document compartit per 

tots els tècnics on cadascú introdueix les seves dades. Un exemple gratuït d’un sistema similar 

al proposat, serien els documents que es poden crear a través del Google Drive. Tot i que sent 

realista, a la pràctica suposa un augment del volum de feina pels tècnics d’inserció laboral, 

però que suposaria una millora significativa en les estadístiques del CIRE i la possibilitat de 

detectar errors en la introducció i recompte de les dades que s’obtenen a partir de les 

actuacions que porta a terme l’entitat. 

Tot i així, una millora estadística molt positiva, i que ja s’aplica des de l’any 2014, és que la 

base de dades on es recopila la informació dels tècnics d’inserció laboral, s’utilitza un procés 

individualitzat per a cada intern al llarg dels mesos de l’any. Fet que comporta una recollida 

d’informació molt individualitzada, i que posteriorment pot ser molt útil alhora de fer anàlisis 

estadístiques i, així, obtenir resultats globals de cada any transcorregut, o fins i tot, també es 

podran fer comparacions entre els diversos mesos de l’any. A més a més, es podran generar 

dades de tipus panel per a futures anàlisis estadístiques. Tot i així, seria  necessari afegir 

alguns camps, que actualment no es recullen, a aquesta base de dades que creen els tècnics 

d’inserció laboral. Així doncs, variables rellevants de cara a enfocar la inserció laboral de 

l’intern/a i la recerca de feina, que seria necessari afegir, perquè no figuren en aquesta 

recollida d’informació, serien la data d’entrada a presó, el delicte de condemna, l’edat, la 

reincidència, les possibles càrregues familiars, el nivell de formació, els anys d’experiència 

laboral i l’àmbit de treball. 

Una proposta relacionada la Fitxa de Protocol d’Entrevista seria revisar l’estructura formal de 

la fitxa i introduir més respostes tipus test, ja que així s’augmentaria la rapidesa en el moment 

de completar aquesta fitxa i, a més a més, aquesta seria més pautada en les respostes. Fet 

facilitaria  la  feina  dels  tècnics  d’inserció,  ja  que  haurien  de  basar-se  estricament  en les 
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categories ja establertes, i també seria molt útil de cara a futures investigacions estadístiques, 

perquè les categories de respostes són fàcilment re-codificables en valors numèrics per a una 

anàlisi estadística quantitativa, fomentant així una de les funcions del CIRE d’impulsar la 

realització d’estudis (Llei 23/2009, article 3.5). 

Finalment, també resultaria interessant afegir a la Fitxa de Protocol d’Entrevista dos camps, el 

primer, que fes referència a la reincidència delictiva, és a dir, si la persona ha tingut alguna 

experiència prèvia d’estada a presó, ja que podria ser interessant alhora d’orientar la seva 

inserció laboral. Tal i com s’ha explicat anteriorment, el fet de ser reincident, amb un temps 

molt llarg d’estada a un centre penitenciari, produeix en la persona una prisonization i 

institucionalització d’hàbits, fet que minimitza l’autonomia i la capacitat de relacionar-se 

socialment de manera correcta. Aquest fet influeix directament en una correcta reinserció 

social i laboral de la persona. I el segon camp a afegir, seria la data de la llibertat definitiva, 

fet que resulta ser molt rellevant, ja que el CIRE a partir d’aquesta data d’alliberació ja no 

actua amb l’intern/a, perquè aquest/a surt del sistema de justícia penal i no és una persona sota 

el compliment d’una mesura judicial. 

 

5. METODOLOGIA I ANÀLISI DE LES 

DADES 
 

 

 

La metodologia utilitzada per l’anàlisi de les dades és, per una banda, mètodes i tècniques 

d’estadística descriptiva i d’anàlisi bivariada, com per exemple, el chi quadrat (Chi
2
), on es 

pretén donar una visió molt concreta de les característiques sociodemogràfiques i penals de la 

població d’estudi. Però, com a treball empíric, no només es podia quedar en una descripció de 

les dades, de manera que era necessari fer un pas cap a l’estadística multivariant amb l’ús de 

la regressió logística i la interpretació dels resultats mitjançant l’odd ratio,  si aquesta  és 

menor d’1 la direcció del efecte serà una reducció de la probabilitat d’inserció laboral. Per a 

poder obtindre tots aquests resultats, s’utilitza el programa d’anàlisi estadística STATA, on 

s’importa la base de dades creada i explicada anteriorment. 

 

Així doncs, primerament, es presentaran els resultats descriptius de les dades, on es 

determinaran les característiques sociodemogràfiques i penals dels interns/es que van ser 

donats de baixa de la Borsa de Treball del CIRE durant l’any 2014. Posteriorment, es 

mostraran els resultats en relació a l’estadística bivariada, on es pretén complir amb l’objectiu 

de crear un perfil d’interns/es,  segons  les característiques  sociodemogràfiques  i penals,  que 
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tenen més probabilitat d’acabar signant un contracte amb una empresa ordinària o d’inserció. 

Finalment, s’exposaran els resultats de l’anàlisi multivariant, que acabarà de determinar més 

concretament els resultats del perfil dels interns/es obtingut en l’anàlisi bivariada anterior. 

 

5.1. CARACTERÍSTIQUES SOCIODEMOGRÀFIQUES I PENALS 

En aquest apartat es mostren els resultats de l’anàlisi bivariada entre la variable dependent: ser 

baixa de la Borsa de Treball del CIRE per un motiu d’alta laboral i les 10 variables 

independents, sociodemogràfiques i penals, següents: sexe, nacionalitat, edat, estat civil, 

formació acadèmica prèvia, experiència laboral prèvia, delicte de condemna, reincidència, 

centre penitenciari i règim penitenciari. 

Durant l’any 2014 el total d’expedients que formaven part de la Borsa de Treball del CIRE 

era de 1.317 casos. D’aquests expedients, 426 (32.35%) no van ser donats de baixa de la 

Borsa de Treball, mentre que l’expedient de 891 interns/es (67.65%) va ser donat de baixa de 

la Borsa. Per a la realització de l’estudi, les dades rellevants són les baixes d’expedients, ja 

que un dels motius pot ser per haver signat un contracte laboral amb una empresa, ja sigui 

d’inserció o ordinària. 

El perfil descriptiu dels interns/es que va causar baixa de la Borsa de Treball del CIRE durant 

l’any 2014, és a dir, la població objecte d’estudi (891 interns) està formada en un 11.11% per 

dones i un 8.89% per homes. Un 65.32% són interns/es de nacionalitat espanyola, mentre que 

un 34.68% són estrangers/es. Pel que fa a l’edat un 43.21% tenen entre 19 i 34 anys, un 

43.21% entre 35 i 49 anys i un 13.58% entre 50 i 68 anys. En referència a l’estat civil, el 

42.99% estan solters/es, el 40.18% tenen parella o estan casats/des, el 16.05% estan 

separats/des o divorciats/des i el 0.79% són vidus/es. El nivell d’estudis d’aquesta població, 

en general és inadequat o baix (66.22%), mentre que només el 33.78% té estudis superiors a 

la ESO o EGB. L’experiència laboral prèvia del 45.45% és haver cotitzat més de 3 anys a la 

Seguretat Social. El 39.06% compleix condemna per un delicte contra la Seguretat Col·lectiva 

i el 36.14% està complint condemna per un delicte englobat dins del Títol XIII  del Codi 

Penal. A més a més, la majoria no són reincidents (75.75%). I finalment, tal i com pot esperar, 

al ser interns/es que formaven part de la Borsa de Treball del CIRE, la majoria estan en règim 

obert, és a dir, el 56.12% en 3r grau i el 27.72% en llibertat condicional. 

A continuació, a la Taula 1 es mostren els percentatges de l’explicació anterior, en referència 

a la descripció de les característiques sociodemogràfiques i penals del la població objecte 

d’estudi. 
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TAULA 1.  DISTRIBUCIÓ CARACTERÍSTIQUES SOCIODEMOGRÀFIQUES I   PENALS 
 

 

VARIABLES INDEPENDENTS 
VARIABLE DEPENDENT: BAIXA BORSA TREBALL CIRE  = 891 

Categories variables independents N % 

SEXE 
Dones 99 11.11 % 

Homes 792 88.89 % 

NACIONALITAT 
Espanyol/a 582 65.32 % 

Estranger/a 309 34.68 % 

 
EDAT 

19-34 385 43.21 % 

35-49 385 43.21 % 

50-68 121 13.58 % 

 

 

 

ESTAT CIVIL 

Solter/a 383 42.99 % 

Parella 717 19.19 % 

Casat/da 187 20.99 % 

Separat/da 82 9.20 % 

Divorciat/da 61 6.85 % 

Vidu/a 7 0.79 % 

 
FORMACIÓ 

ACADÈMICA 

Inadequat 152 17.06 % 

Baix 438 49.16 % 

Adequat 192 21.55 % 

Alt 80 8.98 % 

Molt Alt 29 3.25 % 

 
EXPERIÈNCIA 

LABORAL 

Inadequat 119 13.36 % 

Baix 159 17.85 % 

Adequat 208 23.34 % 

Alt 132 14.81 % 

Molt Alt 273 30.64 % 

 

 

 

 
 

DELICTE 

CONDEMNA 

Homicidi i les seves formes 41 4.60 % 

Lesions 54 6.06 % 

Contra llibertat 14 1.57 % 

Contra Llib. Indem. Sexual 27 3.03 % 

Omissió Deure Socors 1 0.11 % 

Contra Patri. i Ord. Socioeco. 322 36.14 % 

Contra Hisenda Púb. i Seg. Social 3 0.34 % 

Contra Seguretat Col·lectiva 348 39.06 % 

De Falsedats 7 0.79 % 

Contra Administració Justícia 27 3.03 % 

Contra Ordre Públic 25 2.81 % 

Violència de Gènere 22 2.47 % 

REINCIDÈNCIA 
No antecedents penals 675 75.76 % 

Si antecedents penals 216 24.24 % 

 

 

 

CENTRE 

PENITENCIARI 

ASSEP BCN 247 27.72 % 

CP Brians 1 75 8.42 % 

CP Brians 2 70 7.86 % 

CP Dones 141 15.82 % 

CP Joves 8 0.90 % 

CP Lledoners 9 1.01 % 

CP Obert 1 BCN + SOHB 148 16.61 % 

CP Obert 2 BCN 118 13.24 % 

CP Quatre Camins 75 8.42 % 

RÈGIM 

PENITENCIARI 

2n Grau 144 16.16 % 

3r Grau 500 56.12 % 

Alliberats Condicionals 247 27.72 % 

FONT: Elaboració pròpia a partir de la Base de Dades creada. 

 

6.2. ANÀLISI BIVARAIDA 
Per determinar més concretament el perfil dels interns/es que van ser baixa de la Borsa de 

Treball del CIRE per un motiu d’alta laboral i dels que ho van ser per altres motius, durant 

l’any 2014, es realitza és una anàlisi bivariada de les categories que composen cada variable 
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I  

independent en relació a la variable dependent, mitjançant la tècnica estadística del  chi 

quadrat (chi
2
). Així doncs, es podrà saber quines característiques tenen aquelles persones que 

s’han inserit amb una alta laboral i si, en alguna de les variables d’estudi, hi ha diferències 

significatives en la comparació amb el grup que és donat de baixa per altres  motius.  Es 

seguirà utilitzant com a variable dependent el fet de ser baixa de la Borsa de Treball del 

CIRE, mentre que les variables independents són les que es s’observen en la taula següent, on 

també es mostren els resultats obtinguts del l’anàlisi bivariada: 

TAULA 2.  ANÀLISI BIVARIADA: CH  
2
 

 

 

VARIABLES INDEPENDENTS 
VARIABLE DEPENDENT: BAIXA BORSA TREBALL CIRE = 891 

NO  ALTA LABORAL SI  ALTA LABORAL Chi2 Pr 

SEXE 
Dones 70.20 % 29.80 % 

0.2697 0.604 
Homes 72.13 % 27.27 % 

NACIONALITAT 
Espanyol/a 67.35 % 32.65 % 

7.8958 * 0.005 
Estranger/a 76.38 % 23.62 % 

 
EDAT 

19-34 73.51 % 26.49 %  
5.1854 

 
0.075 35-49 66.49 % 33.51 % 

50-68 73.55 % 26.45 % 

 

 

 

ESTAT CIVIL 

Solter/a 70.50 % 29.50 %  

 

 

8.8913 

 

 

 

0.113 

Parella 73.68 % 26.32 % 

Casat/da 69.52 % 30.48 % 

Separat/da 76.83 % 23.17 % 

Divorciat/da 55.74 % 44.26 % 

Vidu/a 71.43 % 28.57 % 

 
FORMACIÓ 

ACADÈMICA 

Inadequat 86.84 % 13.16 %  

 
37.3220 * 

 

 
0.000 

Baix 70.55 % 29.45 % 

Adequat 66.15 % 33.85 % 

Alt 60.00 % 40.00 % 

Molt Alt 41.38 % 58.62 % 

 
EXPERIÈNCIA 

LABORAL 

Inadequat 84.87 % 15.13 %  

 
34.9581 * 

 

 
0.000 

Baix 79.25 % 20.75 % 

Adequat 73.08 % 26.92 % 

Alt 64.39 % 35.61 % 

Molt Alt 60.07 % 39.93 % 

 

 

 

 
 

DELICTE 

CONDEMNA 

Homicidi i les seves formes 65.85 % 34.15 %  

 

 

 

 

 

6.8276 

 

 

 

 

 

 

0.813 

Lesions 68.52 % 31.48 % 

Contra llibertat 64.29 % 35.71 % 

Contra Llib. Indem. Sexual 74.07 % 25.93 % 

Omissió Deure Socors 100% 0.00 % 

Contra Patri. i Ord. Socioeco. 73.60 % 26.40 % 

Contra Hisenda Púb. i Seg. Social 33.33 % 66.67 % 

Contra Seguretat Col·lectiva 68.68 % 31.32 % 

De Falsedats 57.14 % 42.86 % 

Contra Administració Justícia 77.78 % 22.22 % 

Contra Ordre Públic 68.00 % 32.00 % 

Violència de Gènere 68.18 % 31.82 % 

REINCIDÈNCIA 
No antecedents penals 67.41 % 32.59 % 

12.6565 * 0.000 
Si antecedents penals 80.09 % 19.91 % 

 

 

 

CENTRE 

PENITENCIARI 

ASSEP BCN 60.32 % 39.68 %  

 

 

 
 

33.8187 * 

 

 

 

 
 

0.000 

CP Brians 1 81.33 % 18.67 % 

CP Brians 2 88.73 % 11.27 % 

CP Dones 68.09 % 31.91 % 

CP Joves 75.00 % 25.00 % 

CP Lledoners 100% 0.00 % 

CP Obert 1 BCN + SOHB 68.92 % 31.08 % 

CP Obert 2 BCN 76.27 % 23.73 % 

CP Quatre Camins 70.67 % 29.33 % 

RÈGIM 

PENITENCIARI 

2n Grau 82.64 % 17.36 %  
23.0339 * 

 
0.000 3r Grau 72.00 % 28.00 % 

Alliberats Condicionals 60.32 % 39.68 % 

* Vol dir que és un valor estadísticament significatiu (Pr < 0.05) per un nivell de confiança del 95% 

FONT: Elaboració pròpia a partir de la Base de Dades creada. 
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En relació al sexe, tenint en compte els resultats del qui quadrat, no s’observen diferències 

significatives entre els percentatges totals de dones i d’homes que han causat baixa de la 

Borsa de Treball per un motiu d’alta laboral o per d’altres motius. Tot i així es podria dir que 

les dones tenen millor percentatge d’inserció laboral, de manera que no es podria acceptar la 

hipòtesis de treball explicada anteriorment, la qual argumentava que els homes tenen millor 

inserció que les dones. 

Pel cas de la variable independent de la nacionalitat, sí que hi ha diferències significatives 

entre el fet de ser espanyol o estranger en relació a ser donat de baixa per una alta laboral o 

per altres motius. De manera que, el fet de ser espanyol afavoreix de manera estadísticament 

significativa a la inserció laboral de l’intern/a, fet que confirma la hipòtesi de treball 

relacionada amb aquestes dues variables. 

En relació a l’edat, els que tenen millor percentatge d’inserció laboral són aquells interns/es 

entre 35 i 49 anys, tot i que no són resultats estadísticament significatius. La hipòtesi  de 

treball plantejada anteriorment, argumentava que a mesura que augmenta l’edat es produeix 

una millor inserció laboral. Així doncs, aquesta no podria ser acceptada, ja que les diferències 

entre els grups d’edat no són estadísticament significatives. Tot i així, es pot observar que el 

grup dels més joves no té millor percentatge d’altes laborals que els grups dels majors de 50 

anys que, segons la hipòtesi de treball, hauria de tenir el millor percentatge d’inserció. El fet 

de que els majors de 50 anys no tinguin major inserció laboral que els interns/es d’entre 35 i 

49 anys, podria ser a causa de les demandes i requisits de l’actual mercat laboral, que no 

facilita la inserció de les persones d’edat més avançada, siguin o no interns/es de centres 

penitenciaris. 

Pel cas de la variable independent de l’estat civil, la hipòtesi de treball plantejava que la 

família és un factor clau pel desistiment, així que viure amb parella o estar casat/da comporta 

una millor inserció laboral dels interns/es. Tot i així, els resultats mostren que les persones 

divorciades tenen millor inserció laboral, seguit de les persones casades, tot i no obtindre 

resultats estadísticament significatius. Aquests resultats podrien plantejar  una no  acceptació 

de la hipòtesi de treball, tot i així, però, podria ser que la majoria de les persones divorciades, 

tenint en compte la mitjana d’edat (38 anys) de la població d’estudi, aquestes tinguessin fills 

de relacions anteriors i/o una nova família formada, tot i que legalment no hagin canviï el seu 

estat civil. 
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En relació a la formació acadèmica prèvia i a l’experiència laboral prèvia, ambdues variables 

mostren resultats estadísticament significatius i es relacionen d’igual manera amb la variable 

dependent. Així doncs, tal i com es plantejava a les dues hipòtesis de treball, a mesura que 

augmenta la formació acadèmica o els anys d’experiència laboral, l’intern té una millor 

inserció laboral i que resulta ser estadísticament significativa. 

Al observar els resultats de la variable del delicte de condemna, aquells que tenen millor 

percentatge d’inserció laboral, tot i no ser estadísticament significatiu, són els que han comès 

un delicte contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social. Així doncs, cal aprofundir en aquest 

anàlisi, entre la variable independent i la dependent, per precisar si es pot acceptar o no la 

hipòtesi de treball. Així que posteriorment, s’haurà d’observar si amb la regressió logística i la 

re-codificació d’aquesta variable en dicotòmica s’obtenen resultats estadísticament 

significatius per determinar si s’accepta la hipòtesi de treball. 

En relació a la reincidència, la hipòtesi de treball plantejava que aquells interns/es que ja 

havien estat a presó tindran un grau major de prisonization que els delinqüents primaris, fet 

que no afavoriria a una futura inserció laboral. A partir dels resultats obtinguts, podria ser 

acceptada aquesta hipòtesi, ja que les persones que no són reincidents tenen un percentatge 

major d’inserció laboral, i de manera molt estadísticament significativa, comparat amb 

aquelles que sí havien estat prèviament, per altres causes penals, a un centre penitenciari. 

Pel cas de la variable centre penitenciari, es plantejava com a hipòtesi de treball que no hi 

hauria d’haver diferències estadísticament significatives entre els diferents centres. Els 

resultats mostren que no és així, ja que hi ha diferències estadísticament molt significatives en 

relació a la inserció laboral dels interns/es, depenent del centre penitenciari on compleixen 

condemna. Així doncs, la hipòtesi de treball no pot ser acceptada. Aquest fet podria estar 

relacionat amb la variable del règim penitenciari, ja que aquelles persones que  estan en 

llibertat condicional formen part totes del que s’ha codificat com a centre ASSEP BCN. 

Finalment, en relació al règim penitenciari, es plantejava que aquells interns/es en llibertat 

condicional al passar major part del temps fora del centre penitenciari i en contacte directe 

amb la societat, tindran un percentatge major inserció laboral. Els resultats mostren que sí és 

així, per tant, es pot acceptar la hipòtesi de treball, ja que aquells intern alliberats condicionals 

tenen un percentatge major i estadísticament significatiu de contractes amb empreses, és a dir, 

d’altes laborals. 
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A més a més, per completar l’anàlisi bivariada, també s’ha vist oportú realitzar diverses 

regressions logístiques on s’observen els efectes que té cada categoria de les variables 

independents sobre la variable dependent. En altres paraules, a la Taula 3, es mostren els 

resultats de les 10 regressions logístiques bivariades, és a dir, una per cada variable 

independent en relació a la variable dependent. 

 

TAULA 3.    ANÀLISI BIVARIADA: REGRESSIONS  LOGÍSTIQUES 
 

VARIABLES INDEPENDENTS 
VARIABLE DEPENDENT:  BAIXA BORSA TREBALL CIRE = 891 

Odds Ratio z p>|z| 

SEXE 
Dones (Ref.)    

Homes 1.1318 0.52 0.604 

NACIONALITAT  
Espanyol (Ref.)    

Estranger 0.6381 * -2.80 0.005 

 
EDAT 

19-34 (Ref.)    
35-49 1.3980 * 2.12 0.034 

50-68 0.9975 -0.01 0.992 

 

 
 

ESTAT CIVIL 

Solter/a (Ref.)    
Parella 0.8533 -0.77 0.443 

Casat/da 1.0476 0.24 0.811 

Separat/da 0.7206 -1.15 0.250 

Divorciat/da 1.8974 * 2.28 0.023 

Vidu/a 0.9557 -0.05 0.957 

 
FORMACIÓ 

ACADÈMICA 

Inadequat (Ref.)    
Baix 2.7553 * 3.87 0.000 

Adequat 3.3779 * 4.28 0.000 

Alt 4.4 * 4.47 0.000 

Molt Alt 9.35 * 5.00 0.000 

 
EXPERIÈNCIA 

LABORAL 

Inadequat (Ref.)    
Baix 1.4695 1.20 0.232 

Adequat 2.0672 * 2.42 0.015 

Alt 3.1026 * 3.61 0.000 

Molt Alt 3.7293 * 4.63 0.000 

 

 

 

 

DELICTE 

CONDEMNA 

Homicidi i les seves formes (Ref.)    
Lesions 0.8861 -0.27 0.784 

Contra llibertat 1.0714 0.11 0.915 

Contra Llib. Indem. Sexual 0.6750 -0.72 0.474 

Omissió Deure Socors 1 - - 

Contra Patri. i Ord. Socioeco. 0.6916 -1.04 0.296 

Contra Hisenda Púb. i Seg. Social 3.8570 1.06 0.287 

Contra Seguretat Col·lectiva  0.8795 -0.37 0.713 

De Falsedats 1.4464 0.44 0.657 

Contra Administració Justícia 0.5510 -1.05 0.294 

Contra Ordre Públic 0.9075 -0.18 0.858 

Violència de Gènere 0.9000 -0.19 0.852 

REINCIDÈNCIA 
No antecedents penals (Ref.)    

Si antecedents penals 0.5140 * -3.52 0.000 

 

 

 
CENTRE 

PENITENCIARI 

ASSEP BCN (Ref.)    
CP Brians 1 0.3489 * -3.25 0.001 

CP Brians 2 0.1961 * -4.10 0.000 

CP Dones 0.7126 -1.52 0.128 

CP Joves 0.5068 -0.82 0.411 

CP Lledoners 1 - - 

CP Obert 1 BCN + SOHB 0.6856 -1.71 0.086 

CP Obert 2 BCN 0.4730 * -2.97 0.003 

CP Quatre Camins 0.6311 -1.61 0.106 

RÈGIM 

PENITENCIARI 

2n Grau (Ref.)    
3r Grau 1.8511 * 2.55 0.011 

Alliberats Condicionals 3.1307 * 4.54 0.000 

(Ref.) = Categoria de referència  

* Vol dir que és un valor estadísticament significatiu (p>|z| < 0.05) per un nivell de confiança del 95% 

FONT: Elaboració pròpia a partir de la Base de Dades creada. 
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A partir d’aquesta taula es pot concloure que els resultats estadísticament significatius i més 

rellevants són que els estrangers tenen menor percentatge d’inserció que les persones 

nacionals. Les persones d’entre 35 i 49 anys tenen millor inserció laboral que els més joves. 

Aquells interns/es que estan divorciats tenen millor inserció laboral que els solters/es. Els 

nivells de formació acadèmica i d’experiència laboral previs: baix, adequat,  alt  i molt alt, 

tenen millor percentatge d’inserció que els interns/es amb un nivell inadequat d’estudis o 

d’experiència laboral. El fet de tenir antecedents penals anteriors disminueix el percentatge 

d’inserció laboral comparat amb els delinqüents primaris d’estada a presó. Els centres 

penitenciaris que tenen pitjor percentatge d’inserció són Brians 1, Brians 2 i el Centre Obert 1 

de Barcelona. Finalment, el fet d’estar classificat en règim de 3r grau o de tenir concedida una 

llibertat condicional millora el percentatge d’inserció laboral. 

Aquests resultats seran comentats i comparats conjuntament amb els obtinguts a la secció 

següent, ja que es podrà veure els canvis que es produeixen en els resultats i les significacions 

estadístiques al tenir en compte les possibles correlacions i relacions espúries entre les 

diverses variables independents. Un exemple concret d’això seria que, possiblement, al  fer 

una anàlisi multivariada, el percentatge d’inserció laboral de la variable d’experiència laboral 

segui menor, i que en alguns casos deixi de ser estadísticament significatiu, ja que podria ser 

que part d’aquests resultats s’expliquessin per la relació que tenen les variables independents 

de la formació acadèmica i l’experiència laboral, perquè es podria pensar que a més formació 

acadèmica més elevada serà l’experiència laboral en el mercat laboral legalment remunerat. 

Així doncs, després de les anàlisis bivariades realitzades en aquest apartat, es pot concloure 

que les variables independents més rellevants i que tenen un efecte positiu i estadísticament 

significatiu sobre la inserció laboral són ser de nacionalitat espanyola, tenir entre 35 i 49 anys, 

estar divorciat, tenir un nivell d’estudis d’ESO/EGB o majors, tenir com a mínim 1 any 

cotitzat a la Seguretat Social, no ser reincident, complir condemna en un centre penitenciari 

que no sigui Brians 1, Brians 2 o el Centre Obert 2 de Barcelona i, finalment, tenir concedit el 

3r grau o una llibertat condicional. 

 

6.3. ANÀLISI MULTIVARAIDA 

En aquest apartat s’aprofundeix en analitzar quines són les categories de les variables que 

influeixen més significativament en la inserció laboral dels interns/es. Per tal de dur a terme 

aquesta anàlisi multivariada s’utilitza la tècnica de la regressió logística, ja que totes les 

variables utilitzades, tant la dependent com les independents, són categòriques. A més a   més, 
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aquesta anàlisi multivariada servirà per confirmar els perfils dels interns/es i efectes trobats 

anteriorment en l’anàlisi bivariada, però, en aquest cas, com ja s’ha dit anteriorment, tenint en 

compte les possibles correlacions i relacions espúries entre les variables independents. 

 

TAULA 4.   ANÀLISI MULTIVARIADA: REGRESSIÓ  LOGÍSTICA 
 

 

VARIABLES  INDEPENDENTS 
VARIABLE DEPENDENT: BAIXA BORSA TREBALL CIRE = 891 

Odds Ratio z p>|z| 

SEXE 
Dones (Ref.)    

Homes 1.0469 0.17 0.867 

NACIONALITAT 
Espanyol (Ref.)    

Estranger 0.6910 * -1.92 0.055 

 
EDAT 

19-34 (Ref.)    
35-49 1.0710 0.36 0.718 

50-68 0.5605 * -2.02 0.043 

 

 

 

ESTAT CIVIL 

Solter/a (Ref.)    
Parella 0.7864 -1.09 0.276 

Casat/da 0.9937 -0.03 0.977 

Separat/da 0.6018 -1.60 0.109 

Divorciat/da 1.4301 1.13 0.260 

Vidu/a 0.8074 -0.22 0.823 

 
FORMACIÓ 

ACADÈMICA 

Inadequat (Ref.)    
Baix 2.3925 * 3.60 0.002 

Adequat 2.5113 * 3.04 0.002 

Alt 2.6084 * 2.63 0.008 

Molt Alt 5.6154 * 3.60 0.000 

 
EXPERIÈNCIA 

LABORAL 

Inadequat (Ref.)    
Baix 1.3089 0.80 0.424 

Adequat 1.6212 1.53 0.127 

Alt 2.2182 * 2.37 0.018 

Molt Alt 2.4482 * 2.74 0.006 

 

 

 

 

 

DELICTE 

CONDEMNA 

Homicidi i les seves formes (Ref.)    
Lesions 0.9406 -0.13 0.897 

Contra llibertat 0.9089 -0.14 0.892 

Contra Llib. Indem. Sexual 0.6908 -0.64 0.525 

Omissió Deure Socors 1 - - 

Contra Patri. i Ord. Socioeco. 0.7998 -0.59 0.557 

Contra Hisenda Púb. i Seg. Social 4.4970 1.10 0.273 

Contra  Seguretat Col·lectiva 0.9183 -0.22 0.822 

De Falsedats 1.2632 0.25 0.799 

Contra Administració Justícia 0.6194 -0.78 0.435 

Contra Ordre Públic 1.1140 0.18 0.853 

Violència de Gènere 0.8164 -0.34 0.733 

REINCIDÈNCIA 
No antecedents penals (Ref.)    

Si antecedents penals 0.5729 * -2.65 0.008 

RÈGIM 

PENITENCIARI 

2n Grau (Ref.)    
3r Grau 1.9249 * 2.54 0.011 

Alliberats Condicionals 2.9660 * 3.96 0.000 

(Ref.) = Categoria de referència 

* Vol dir que és un valor estadísticament significatiu (p>|z| < 0.05) per un nivell de confiança del 95% 

FONT: Elaboració pròpia a partir de la Base de Dades creada. 
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Primerament, es parlarà sobre les variables sociodemogràfiques els interns/es. Així doncs, 

l’efecte del sexe és que els homes tenen un 4.69% més de probabilitat de ser alta laboral en 

comparació a les dones, tot i no que no és un resultat estadísticament significatiu. Llavors, no 

es podria confirmar la hipòtesi de treball. A més a més, al comparar aquests resultats amb els 

obtinguts en la taula anterior, es pot observar que el percentatge d’inserció, quan es tenen en 

compte totes les variables, disminueix, de manera que no hi ha diferències significatives entre 

homes i dones en relació a la inserció laboral. Així doncs, el sexe no sembla influir de manera 

estadísticament significativa en la futura inserció laboral dels interns/es. 

Pel cas de la variable sobre la nacionalitat, al comparar espanyols i estrangers, s’observa que 

el fet de ser estranger té un efecte negatiu, del 30.09%, en la probabilitat d’inserció laboral, en 

comparació als espanyols, i aquesta diferència resulta ser estadísticament significativa. De 

manera que es pot concloure que els espanyols tenen millor percentatge d’inserció laboral que 

els estrangers, tal i com s’apuntava en la hipòtesis de treball. A més a més, sembla ser que 

aquesta variable no té una relació amb altres variables independents, ja que el seu efecte és 

similar al trobat en l’anàlisi bivariada. 

Seguidament, al comparar els tres rangs d’edat, s’observa que aquelles persones d’entre 35 i 

49 anys tenen millor percentatge inserció laboral (7.10%) que les més joves, però no resulta 

ser una diferència estadísticament significativa. En canvi, aquelles majors de 50 anys tenen 

una inserció laboral, d’un 43.95%, més baixa en comparació als més joves, obtenint 

diferències estadísticament significatives. Així doncs, els resultats obtinguts no difereixen en 

excés pel que fa a la significació d’aquells trobats en la taula anterior de l’anàlisi bivariada, fet 

que podria portar a la no acceptació de la hipòtesi de treball, ja que a mesura que augmenta 

l’edat, s’obtenen pitjors percentatges d’inserció laboral, en aquest cas estadísticament 

significatius si es controla l’efecte per les altres variables independents de l’estudi. 

L’efecte de l’estat civil, al comparar totes les categories amb la de referència (estar solter/a), 

s’observa que no hi ha diferències estadísticament significatives. Tot i així, el fet d’estar 

divorciat augmenta positivament la probabilitat d’una inserció laboral, en un 43.01%, en 

comparació amb els solters/es, mentre que la resta de categories, en disminueix la probabilitat 

d’inserció laboral. D’altra banda, a la Taula 3 s’observen resultats diferents, en relació a al 

categoria de casat/da i també al fet d’estar divorciat que anteriorment comportava un 

percentatge (89.74%) estadísticament significatiu d’una millor inserció laboral. En aquest cas, 

al realitzar un model multivariant l’efecte de l’estat civil disminueix en totes les categories 
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que composen la variable i en cap d’elles és estadísticament significatiu, de manera que no es 

podria acceptar la hipòtesi de treball plantejada, i seria necessari aprofundir, en posteriors 

estudis, per explicar més detalladament la relació que mantenen ambdues variables. 

A continuació, s’observa que el fet de tenir una formació acadèmica prèvia comporta tenir 

percentatges d’inserció laborals majors i que resulten ser molt estadísticament  significatius. 

Al comparar aquells que tenen una formació inadequada amb la resta de categories, es pot 

concloure que a major formació acadèmica més probabilitats de tenir una millor inserció 

laboral. Aquí convé remarcar que de totes les comparacions entre les categories de la variable 

independent, tenint com a referència el no tenir estudis previs (inadequat), aquella que 

afavoreix més a la inserció laboral, en gairebé més de sis vegades, és la de tenir estudis 

universitaris o superiors. Per tant, s’acceptaria la hipòtesis de treball plantejada anteriorment, 

on s’argumentava que a estudis més elevats, major seria la probabilitat d’inserció laboral. 

L’efecte de l’experiència laboral prèvia és positiu a mesura que aquesta augmenta, obtenint 

resultats estadísticament significatius al comparar aquells interns/es que la seva experiència és 

inadequada amb els que la tenen alta o molt alta. Aquests resultats són similars als de la taula 

anterior, tot i variar en algun cas la significació estadística, però, tot i així, es pot concloure 

que el fet de tenir més anys cotitzats a la Seguretat Social comporta una major probabilitat 

d’una inserció laboral dels intern/es. 

Ara, tenint en compte les variables penals dels interns/es, s’observa que l’efecte del delicte de 

condemna és estadísticament no significatiu en totes les comparacions entre la categoria de 

referència i les altres. Per tant, no hi ha una diferència en els percentatges d’inserció laboral 

depenent del tipus de delicte comès. Tot i així, es pot veure que pel cas dels delites contra la 

Hisenda Pública i la Seguretat Social, s’obté millor percentatge d’inserció laboral que els 

condemnats per delictes d’homicidi. En aquest punt, es va fer una re-codificació d’aquesta 

variable per transformar-la en dicotòmica, on els valors que prenia eren 1=delictes contra les 

persones i 2=delictes contra el patrimoni i/o socioeconòmics. Els resultats obtinguts de les 

regressions logístiques, tant la bivariada
1 

com la multivariada
2
, mostren poques variacions i 

que no hi ha diferències estadísticament significatives entre els percentatges d’inserció laboral 

dels interns/es. Així doncs, no es pot acceptar la hipòtesi de treball plantejada anteriorment, 

on es deia que els interns/es que compleixen condemnes per delictes contra el patrimoni i/o 

 
 

 

1 
Regressió logística bivariada per la variable delicte condemna dicotòmica: odd ratio = 0.8129 i p>|z|=0.166 

2 
Regressió logística multivariada per la variable delicte condemna dicotòmica: odd ratio = 0.9174 i p>|z|=0.607 
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socioeconòmics tenen millor percentatge d’inserció laboral que els interns/es per delictes 

contra les persones. 

L’efecte de la reincidència al comparar els resultats obtinguts de l’anàlisi bivariada anterior i 

els d’aquesta anàlisi multivariada, s’observen resultats molt similars encara que hi ha una 

petita disminució, fet que és normal al tractar-se d’un model multivariant. Tot i així, segueix 

tenint un efecte estadísticament significatiu, per tant, es pot concloure que aquells interns/es 

que prèviament han estat a presó per altres causes penals tenen una probabilitat del 42.71% 

menor d’inserció laboral en comparació a aquells interns/es que no havien estat abans a presó. 

Així doncs, es pot acceptar de la hipòtesi de treball la qual plantejava que els reincidents 

tindrien més dificultats en una futura inserció laboral. 

Seguidament, l’efecte del règim penitenciari mostra resultats estadísticament significatius al 

comparar la d’inserció laboral dels interns/es en 2n grau amb els que es troben en règim obert 

(3r grau i alliberats condicionals). Així doncs, el fet d’estar en 3r grau augmenta  el 

percentatge d’inserció en un 92.49% al comparar-ho amb aquelles persones en  2n grau. 

Mentre que pel cas dels alliberats condicionals, quan es compara la probabilitat d’inserció 

laboral dels interns/es en 2n grau, aquesta arriba a ser fins a 3 vegades major. Per tant, es 

confirma la hipòtesi de treball, la qual defensava que la llibertat condicional és un bon sistema 

de retorn a la societat de les persones privades de llibertat, ja que fomenta la inserció laboral. 

Finalment, cal explicar que la variable “centre penitenciari” s’ha eliminat de la  anàlisi 

logística multivariada perquè en els resultats s’observava un col·linealitat amb la variable del 

règim penitenciari. Això és a causa de que aquelles persones que es troben al ASSEP BCN, 

posteriorment, en la classificació del règim, totes elles són alliberades condicionals. Per tant, 

el criteri per seleccionar quina de les dues variables s’introduïa en la anàlisi multivariada ha 

estat escollir la que comprenia més casos en el moment de fer la regressió logística. En aquest 

cas, és el règim penitenciari, ja que tenia en compte els 891 interns/es, mentre que el centre 

penitenciari excloïa 9 observacions de l’anàlisi. Tot i així, es poden preveure els resultats 

tenint en compte els obtinguts en la regressió logística bivaraida (Taula 3), on s’observen 

resultats molt estadísticament significatius per les categories de Brians 1, Brians 2 i CP Obert 

2 BCN. Així que és molt probable que al fer una regressió logística multivariada, tenint en 

compte  en  centre  penitenciari,  enlloc  del  règim,  els  efectes  sobre  la  inserció  laboral  es 
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mantinguin
3
. Per tant, la hipòtesi de treball no es podria acceptar, ja que sí hi  ha  una 

influència estadísticament significativa del centre de compliment i la probabilitat d’inserció 

laboral. Per poder justificar aquestes diferències entre centres penitenciaris, una explicació 

podria ser per la feina que realitzen els tècnics d’inserció laboral, ja que cada tècnic té un 

centre (o dos) assignats. Una altra explicació podria ser el perfil dels  delinqüents que es 

troben complint condemna a cada centre penitenciari, ja que com s’ha vist, hi ha variables 

sociodemogràfiques i penals que influeixen significativament en la futura inserció laboral. Per 

tant, aquí pot quedar un camp d’estudi obert per a futures recerques criminològiques. 

En general, els resultats obtinguts en l’anàlisi multivariada segueixen en la línia i d’acord amb 

els obtinguts, prèviament, en l’apartat d’anàlisi bivariada. De manera que es confirmen i 

mantenen els efectes de les variables independents sobre la dependent, tot i que en la majoria 

dels casos s’afebleix la intensitat de l’efecte, tot i que és normal al realitzar un model 

multivariant. Així doncs, al fer diverses anàlisis, queden més reforçades les conclusions que 

s’exposaran a continuació. 

 

7. CONCLUSIONS 
 

 

 

Després de la realització d’aquest estudi i dels diferents resultats obtinguts, que s’han ofert al 

llarg del document, es pot concloure que del conjunt de variables sociodemogràfiques i penals 

analitzades, aquelles que presenten una relació estadísticament significativa d’afavorir la 

inserció laboral dels interns/es són la nacionalitat, l’edat, la formació acadèmica, l’experiència 

laboral, la reincidència i el règim penitenciari. 

D’aquestes variables, les que són més susceptibles a incidir des dels programes d’inserció 

laboral són el nivell d’estudis i el nivell d’experiència laboral. Si cal focalitzar l’atenció en 

una d’aquestes dues variables hauria de ser en tenir un bon nivell formatiu, ja que 

estadísticament mostra millors resultats el pas de tenir o no estudis per a una futura inserció 

laboral. 

 
 

 

3 Així ho confirmen els resultats obtinguts al realitzar una regressió logística multivariada tenint en compte el 
centre penitenciari, enlloc del règim penitenciari, on els resultats obtinguts són els següents: 

 

 Odds Ratio p>|z| 

Brians 1 0.4265 * 0.016 

Brians 2 0.1993 * 0.000 

CPO2 BCN 0.5265 * 0.020 
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Seguint en la línea d’aquests resultats que donen rellevància a la importància de tenir una 

adequada formació, el CIRE està iniciant un Projecte de Formació Professional d’Ocupació, 

conduent a l’obtenció d’un certificat de professionalitat, que té una validesa oficial i estatal 

per tot el territori espanyol. En l’obtenció d’aquesta titulació no es fa referència al CIRE ni al 

Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, aquest fes és molt positiu ja que evita 

l’estigmatització dels interns/es i els dóna una formació sobretot orientada al sector del tèxtil 

productiu. Aquesta és una política iniciada a la Direcció de Formació i Inserció, amb 

col·laboració del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), orientada a fer de pont entre 

l’educació i el mon laboral de les persones sota mesura  judicial,  fomentant l’aprenentatge 

d’un ofici que deriva en l’augment de l’ocupabilitat de la persona i com a conseqüència en 

disminueix la reincidència a causa de que el treball és considera un turning point en la vida 

dels interns/es. 

Per altra banda, és necessari remarcar que el perfil sociodemogràfic i penal dels interns/es de 

la Borsa de Treball del CIRE no és el mateix que el perfil penitenciari del conjunt de la 

població reclusa, ja que no tots els interns/es en centres penitenciaris ha estat formant part de 

la Borsa de Treball. 

Així doncs, un perfil intuïtiu dels que formen part de la Borsa de Treball i que són donats de 

baixa per un contracte amb una empresa, d’acord amb les hipòtesis de treball i en línia a la 

literatura existent, és que els interns/es espanyols, d’edat jove i menors de 50 anys, amb un 

nivell alt d’estudis, amb àmplia experiència laboral, no reincidents i complint condemna en 

règim obert tenen majors probabilitats d’inserció laboral que el perfil d’interns/es amb les 

característiques sociodemogràfiques i penals contràries (estrangers, d’edat més avançada, 

sense estudis ni experiència laboral, reincidents i en règim ordinari). 

Finalment, vista l’obtenció de resultats positius en l’anàlisi estadística d’aquest projecte, és 

important, per a futures recerques criminològiques, seguir incidint i anar descobrint l’ampli 

ventall de possibilitats d’estudi que té d’aquest àmbit d’investigació, amb la finalitat, també, 

d’anar obrint les portes a la criminologia i a la investigació social al nostre país, per a  millorar 

i avançar, en àmbits tant sensibles i rellevants com és la inserció laboral i social de la població 

reclusa. 
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