
           Resum indicatiu  
 

 
                                                                                                  PRINCIPALS DESCRIPTORS DE LA RECERCA 
 

 

 

L’AMBIENT URBÀ I LA CRIMINALITAT 

Robatoris contra el patrimoni a la ciutat de 2002-2003 

 

David Gràcia Aguilar 

 

Principals descriptors:   Ciència Postnormal, Robatoris contra el patrimoni (interior domicili i 

furts); Disseny urbà i delinqüència, síndrome social, creuament de dades, AEDE (Anàlisi 

Exploratorio de datos espaciales)  GeoDa, deduccions. 

 

Key words: Postnormal science, house breaking and petty larceny, criminality and urban 

design; social syndrome,  data superposition, data mining, GeoDa, deductions.  

 

L’estudi de la criminalitat és multifactorial, cal destriar en la mesura del possible els factors 

ambientals, d’entorn urbà, que poden jugar el paper de facilitadors de la delinqüència.  Les 

tipologies delictives són diverses i amb motivacions "mòbils" diferenciats, el que confereix 

dificultats a l’estudi de la criminalitat, és per aquesta raó que es trien dues tipologies de 

robatoris contra el patrimoni per ser analitzats: robatoris amb força a interior de domicili 

(vivenda) i els furts, en un marc de ciutat petita-mitjana, com és el cas de Girona. El 

coneixement per part de l’autor del marc urbà n’és un part essencial per desenvolupar l’estudi. 

Un dels objectius finalistes és aconseguir avançar en estudis de diagnosi criminal de les ciutats; 

així com en el coneixement dels patrons espaials que tenen les tipologies delictives i la 

influència de les característiques del disseny urbà sobre la criminalitat. La metodologia que 

s’implementarà serà: recerca bibliogràfica, estadística descriptiva i inferencial, sistemes 

d’informació geogràfica, així com la deducció a partir de la visualització de la cartografia 

generada i un treball de camp de les zones d’alta ocurrència delictiva dels delictes esmentats.  

Pel que fa a les hipòtesis principals: els robatoris contra el patrimoni no es concentren en àrees 

degradades urbanísticament sinó ans el contrari en ambients urbans cuidats. Aquesta hipòtesi 

es contraposa a la teoria criminal de la "Broken Windows", que esmenta que els espais urbans 

degradats és on hi ha menys ocupació d’espai públic i més delinqüència. Una altra hipòtesi 

important és que els espais percebuts com a segurs, respecte les tipologies delictives 

esmentades, són els més insegurs. 


