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Informe resum dels resultats de la campanya de 
suport a la creació del Col·legi de Criminòlegs 
de Catalunya 
 
 

Entre els dies 1 i 31 d’octubre de 2016 l’Associació Catalana de Criminòlegs ha 

fet una campanya de suport a la creació del Col·legi de Criminòlegs de 

Catalunya. Aquesta campanya s’ha fet mitjançant la recollida de signatures a 

través d’un formulari a la seva pàgina web (www.criminologos.org). 

Des del seu començament la campanya ha comptat amb el recolzament de 

l’Associació Interuniversitària de Criminòlegs (AIC), i en el seu transcurs s’han 

sumat també diverses entitats vinculades amb l’àmbit acadèmic i professional: 

- Consell d’estudis de Criminologia i Seguretat de la Universitat de 

Barcelona (UB) 

- Federación de Asociaciones de Criminólogos de España (FACE) 

- Sociedad Española de Criminologia (SECrim) 

- Sociedad Española de Investigación Criminológica (SEIC) 

- Universitat de Girona (UdG) 

- Universitat Internacional de Catalunya (UIC) 

- Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 

- Universitat Pompeu Fabra (UPF) 

Tot i que en aquest informe resum només es deixa constància de les universitats 

que han finalitzat el tràmit intern d’adhesió a la campanya de suport, es vol fer 

palès que la resta d’universitats que ofereixen titulacions en Criminologia a 

Catalunya l’han recolzat de manera informal i, en algunes d’elles, encara 

continua el tràmit d’adhesió que es preveu conclogui en les pròximes dates. 

El test al qual han donat suport els signataris és el següent: 
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Com a professional i/o titulat en Criminologia o acadèmic o estudiant 

d´aquesta ciència dono suport explícit, mitjançant la meva signatura, a la 

creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya.  

En total, 880 persones han donat el seu suport . Totes aquestes persones 

estan vinculades, d’una o altra forma, a la Criminologia. 

Més enllà de l’important nombre de persones que han recolzat la iniciativa, i que 

és la variable més important a tenir present, a continuació farem una breu anàlisi 

de les dades obtingudes. 

El primer dels aspectes a destacar és la distribució territorial. Com es pot apreciar 

a la Figura 1, el 94,6% de les persones signants resideixen a Catalunya i, de 

forma molt prevalent, ho fan a la província de Barcelona, on viuen pràcticament 

tres quartes parts dels signataris. 

Figura 1: Província de residència 
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Aquesta distribució és coherent no només amb la distribució poblacional de 

Catalunya, sinó també amb la major concentració d’universitats que ofereixen 

titulacions de Criminologia en aquesta província. 

Es pot concloure que existeix una notable penetració de la titulació a nivell de tot 

el territori de Catalunya, i que, en termes generals, la representació dels titulats 

en Criminologia es correspon amb el pes demogràfic de les províncies de 

Barcelona i Girona. 

Convé tenir present que a les províncies de Lleida i Tarragona no hi ha cap 

universitat que actualment ofereixi titulacions en Criminologia en modalitat 

presencial. 

Figura 2: Titulació en Criminologia 

 

Pel que fa a la diversitat acadèmica dels titulats en Criminologia que han 

contestat el qüestionari, a la Figura 2 es pot comprovar que, si bé pràcticament 
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titulats, en el seu conjunt, ha augmentat notablement respecte a l’anterior 

campanya de recolzament a la creació del Col·legi de Criminòlegs. Aquesta 

campanya es va dur a terme entre els mesos d´abril i maig de 2014. 

Es pot deduir no només que el nombre de titulats va en augment, sinó que els 

professionals de la Criminologia recolzen de forma decidida la creació del 

Col·legi de Criminòlegs de Catalunya. 

Pel que fa a la situació professional, a la Figura 3 es pot observar que el nombre 

d’estudiants no arriba al 40% i que, en conseqüència, el 61,8% de les persones 

que han contestat són titulats. Entre els titulats el 88,7% estan en situació activa 

i entre ells un 29,3% desenvolupa la seva tasca professional en àmbits 

relacionats amb la Criminologia. 

Figura 3: Situació professional 
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desenvolupen la seva tasca professional en àmbits no relacionats amb la 

Criminologia deixa un ampli espai a la millora en aquest camp. 

Entre els titulats que sí desenvolupen la seva tasca professional en àmbits 

relacionats amb la Criminologia (Figura 4) destaca de forma preferent el sector 

públic, amb un 43,4% del total. Aquesta situació resulta coherent des de la lògica 

pròpia d’una ciència tan vinculada a la gestió i l’exercici de la seguretat pública i 

tan propera al món del sistema penal. 

No obstant, el percentatge de professionals que de forma directa es dediquen a 

l’exercici privat és notable i, encara més, el d’aquells que desenvolupen la seva 

tasca professional en altres àmbits vinculats a la Criminologia. 

Figura 4: Ocupacions professionals vinculades amb l a Criminologia 
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aquest àmbit en particular. No obstant, el retrat que dibuixen aquestes dades és, 

des de qualsevol punt de vista, molt encoratjador. 


