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Editorial 

Llei de barris: una bona eina amb algunes carències 

El 30 de desembre de 2022 s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la 
Llei 11/2022, del 29 de desembre, de millorament urbà, ambiental i social dels barris i les 
viles [1] que s’ha estat debatent al Parlament des de mitjans del mes de juliol del 2021, quan  
es va admetre a tràmit, presentada pel grup parlamentari En Comú Podem. Aquesta norma  
substitueix (deroga) la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles 
que requereixen una atenció especial, la coneguda com a “Llei de barris”. 

Aquesta llei, igual que la “Llei de barris”, planteja la necessitat de crear i regular un fons 
“de recuperació social, urbana i ambiental dels barris i viles de Catalunya”. No 
en tots els barris i viles, és clar, sinó en els que pateixen dèficits urbanístics, baixa qualitat 
de l'edificació, manca d'equipaments així com zones amb alta vulnerabilitat social i risc 
d'exclusió. A la vegada, en aquesta proposició s'hi afegeixen qüestions actuals com 
l'agreujament dels problemes mediambientals, l'impacte del canvi climàtic, la perspectiva 
de gènere o la generacional. 

Malgrat que la iniciativa és bona i necessària, des de ACPIDA hem detectat un seguit 
d’aspectes, de certa rellevància, que creiem que necessiten ser tractats i valorats.  

En primer lloc, la de tenir més present aquells aspectes que determinen els problemes de 
seguretat objectiva i subjectiva, que tenen una forta vinculació entre ells tal i com 
demostra la literatura científica, l'urbanisme, les accions comunitàries a l'espai públic i la 
participació ciutadana en el disseny dels espais. Per desgràcia, aquests problemes de 
seguretat s'han tornat a obviar en aquells àmbits de millora que es contemplen a la 
proposta de llei i en la determinació d'àrees prioritàries d'actuació.  

En aquest sentit, les primeres dades de l'enquesta de Victimització de l'Àrea Metropolitana 
de Barcelona[2] de l'any 2022, publicades per l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans 
de Barcelona (IERMB) i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), constaten que 
l'avaluació de la seguretat percebuda (seguretat subjectiva) als barris i les ciutats 
metropolitans, baixa respecte a l'any 2021. 
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Prevenció de les 
violències 
masclistes 

En col·laboració 
amb l’Institut de 
Seguretat Pública 
de Catalunya 
(Departament 
d’Interior) i 
finançat pel 
“Pacte d’Estat 
contra la violència 
de gènere”, el 
passat 24 de 
maig, ACPIDA va 
coorganitzar la 
Jornada sobre la 
prevenció de les 
violències 
masclistes 
mitjançant el 
disseny ambiental. 
Aquest jornada va 
contar amb la 
participació 
d’experts 
internacionals i 
nacionals de molts 
diversos àmbits i 
en la qual es va 
elaborar un recull 
temàtic de la 
jornada, amb 
monografies, 
articles, 
documents i webs 
d’interès.   

A la vegada, a la ciutat de Barcelona, la inseguretat s'enquista 
com el principal problema percebut (en els darrers 6 mesos del 
2021 va pujar del 14% al 20,08%). Aquest és  seguit per un factor que 
influeix molt en la sensació d’inseguretat o seguretat percebuda, la 
neteja, que puja del 6.5% al l'11,8%.  

És per això que, en segon lloc, des d'ACPIDA entenem que era 
necessari que la llei contemplés l’enfocament CPTED (Crime 
Prevention Through Environmental Design). 

Ja als anys 60 i 70, es demostrava la influència del disseny urbà i 
arquitectònic en la seguretat. Per una banda teníem el treball de 
la pionera Jane Jacobs i els seus famosos “ulls al carrer” per 
fomentar la vigilància natural. Per l’altra, una dècada més tard, la 
premissa de l’urbanisme humanista de Jacobs va ser desenvolupada 
per C.R. Jeffery en el pla més teòric i per O. Newman amb el seu llibre 
sobre l’“espai defensable” i l'imprescindible manteniment dels espais. 
Per cert, un concepte, el de “manteniment dels espais”, que es 
troba a faltar a la proposició de llei, així com, la seva preceptiva 
partida pressupostària. 

A aquesta base teòrica més primigènia, hi hem de sumar les 
premisses del model CPTED denominat de “segona generació”. 
És aquí on es tenen en compte altres aspectes tan o més rellevants per 
a la prevenció del delicte, tals com els processos comunitaris 
(contemplats tímidament en el projecte de llei) i les necessitats 
culturals, socials i emocionals de les persones. Aquestes 
premisses contemplades en la segona generació CPTED, donen 
una visió mes àmplia que permet per afegir solucions basades en 
la constatació científica.  

A molts països europeus, com el Regne Unit i els Països Baixos, 
aquests plantejaments no són nous. En molts casos hi ha 
certificacions obligatòries per al disseny d'edificis i espais segurs 
basades en l'enfocament CPTED. Des d’ACPIDA es treballa, 
juntament amb altres associacions que tenen presencia 
internacional, per ampliar la base empírica en aquesta àrea de 
coneixement, així com en la formació de professionals en la 
matèria que posin en pràctica aquest coneixement. 

Així doncs, des de l'associació creiem necessari incloure a l’articulat 
de la llei, concretament a l'article 15 “Acció sociocomunitàriae”,  
l'àmbit de la seguretat.  Un àmbit on promoure el disseny de l'espai, la 
rehabilitació d'edificis , la participació ciutadana al disseny urbà per 
millorar la inseguretat ciutadana en totes les dimensions, l'objectiva 
la subjectiva i la tolerable. 

Des d'ACPIDA ens posem a disposició del Parlament , per plantejar 
les nostres propostes que, creiem, tenen cabuda a la llei i 
contribuirien tant a la seva millora de la llei i com a la milora de la 
qualitat de vida dels ciutadans de Catalunya. 

[1] https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=947610   

[2] Aquesta és l'enquesta més antiga que es fa al país, amb més de 30 anys 
d'història.  
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Webinar 
“Disseny 
ambiental i 
seguretat 
infantil” 

El passat 25 
d’abril, va tenir 
lloc el webinar 
“Disseny 
ambiental i 
seguretat infantil” 
organitzat per 
ACPIDA i amb la 
col·laboració de 
l’ICA (International 
CPTED 
Associaton). El 
webinar 
s’emmarca en les 
diverses activitats 
formatives 
d’ACPIDA i es van 
poder donar a 
conèixer diverses 
experiències com 
el “Bicibus i 
Kidical Mass”, el 
“Núvol dels 
somnis” i les 
“Carreres infantils 
adaptades”. 

TEMA: Estalvi energètic en la il·luminació i 
percepció d’inseguretat 

Arran de la crisi energètica que ha esdevingut pel conflicte entre 
Rússia i Ucraïna, el Govern espanyol va posar en marxa diverses 
mesures d’estalvi energètic en el conjunt del nostre país i en el 
marc de l’anomenat, “Plan Más Seguridad Energética” (+SE)
[1] per reduir el consum de gas.  

Quan es va fer l’anunci, en aquell mateix moment, ja s’informà que 
el paquet de mesures inclouria, entre d’altres, una limitació en 
l’enllumenat de les botigues i dels edificis comercials. Malgrat que 
no es va anunciar cap mesura obligatòria que disminuís 
l’enllumenat de carrers i places, es va començar a parlar de la 
possibilitat que una disminució de l’enllumenament en els espais 
públics provoqués inseguretat ambiental i que condicionés les 
conductes de la ciutadania. En aquest sentit, comptem amb una 
sòlida i solvent producció acadèmica que estableix una correlació 
positiva entre l’enllumenat, el delicte i la percepció de 
seguretat (Ceccato, 2020). 

Ara com ara, el pla de l’estat, només estableix l’obligatorietat 
d’apagar l’enllumenat de botigues, edificis comercials i 
administratius (que no es trobin oberts) a partir de les 22 hores. 
Malgrat que aquesta mesura pugui semblar una novetat, a 
Catalunya des del 2001, ja s’havien establert mesures[2], en cas de 
necessitat, per tancar l’enllumenat exterior, tant de propietat 
pública com de propietat privada. Tot i així, la polèmica ha sorgit 
ara.  

Una polèmica, el debat de la qual, ja  s’havia produït anteriorment 
en d’altres països que havien adoptat mesures semblants en relació 
a l’enllumenat públic. Mesures que, fins i tot, van conduir a 
e x p e r i m e n t s q u e c o m p o r t a v e n l ’ e l i m i n a c i ó t o t a l 
d’enllumenament en espais molt concrets. Això va conduir a 
diversos estudis de les conseqüències que aquestes mesures 
comportaven a nivell de victimització i de percepció 
d’inseguretat. 

Sorprenentment, en alguns casos, la supressió de l’enllumenament 
va causar la reducció de la delinqüència, si més no, la d’algun 
tipus de delinqüència, com el robatori a l’interior de vehicle 
(Thomson et al., 2022). Sembla ser que l’absència d’il·luminació, 
entre d’altes efectes, també creava dificultats als delinqüents que 
desistien del seu intent, tant per les dificultats de visió com pel risc 
de ser localitzats si ells utilitzaven fonts d’il·luminació pròpies.  

Malgrat tot, la recerca disponible fins el moment no estableix una 
relació causal entre reducció temporal (nocturna) de la il·luminació 
i increment de la delinqüència. Sí que planteja, però, una 
possibilitat prou certa de desplaçament espacial o horària de 
la delinqüència (Thomson et al., 2022). 
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Parc de l’ALBA 
de Cerdanyola 
del Vallès 

Continua la 
col·laboració entre 
el Consorci 
direccional del 
Parc de l’ALBA de 
Cerdanyola del 
Vallès i l’ACPIDA. 
En primer lloc, es 
va fer entrega, 
com a part d’una 
tasca 
d’assessorament, 
d’un informe final 
de propostes per a 
l’aplicació de 
mesures CPTED al 
projecte urbanístic. 
En aquest sentit, 
es va participar al 
seminari “La 
prevenció 
ambiental de la 
inseguretat. 
Experiències 
Locals CPTED” per 
presentar-ne 
algunes de les 
mesures 
d’aplicació.   

ACPIDITATS
En canvi, les dades sí que mostren clarament que s’experimenta un 
increment de la percepció d’inseguretat a les zones 
afectades. Aquest fet, provoca un doble efecte sobre el ciutadà. En 
primer lloc,  un desistiment a desplaçar-se durant les hores 
afectades per la reducció de lluminositat. I en segon lloc, un canvi 
en la seva mobilitat que, en cas de produir-se, provoca un canvi de 
forma transport decantant-se pel vehicle privat, que sembla oferir, 
respecte a un carrer poc o gens il·luminat, més percepció de 
seguretat. 

Així doncs, quines conclusions hem d’extreure del coneixement del 
qual disposem sobre el tema? Per una banda, tenim que aquells 
espais que són d’ús freqüent en horari nocturn, si hi ha una 
reducció de la il·luminació, té una afectació en la percepció 
d’inseguretat per part de l’usuari. Aquesta situació té un impacte 
directe en la seva presa de decisions i les seves conductes.  

Per altra banda, aquells espais que no són d’ús habitual pels 
ciutadans en horari nocturn, una reducció de l’enllumenament pot 
no tenir efectes ni tan sols en un increment de la delinqüència 
(Struyf, 2020).  

Així doncs, cal que les administracions, en cas de decantar-se en un 
futur per aquests tipus de mesures d’estalvi energètic, tinguin en 
compte les pautes de comportament dels usuaris de les diverses 
vies públiques a l’hora de decidir les mesures d’estalvi energètic en 
horari nocturn que cal . 
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[1] https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/
Paginas/2022/111022-rp-cministros.aspx   

[2] Art.8. Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn
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Policia, societat i 
convivència 

El passat 29 de novembre, 
membres d’ACPIDA van 
participar en la Jornada 
“Policia, Societat i 
Convivència: models de 
present i futur” 
organitzada per 
Ajuntament de l’Hospitalet 
del Llobregat, la UOC i 
la Societat Catalana de 
Conflictologia. L’acte tenia 
per objectiu conèixer els 
diferents models policials 
que s’han desenvolupat 
fins ara per donar 
resposta als problemes i 
conflictes socials de baixa 
i mitjana intensitat, 
especialment de 
convivència, que es 
donen en la societat. 

TEMA: Streetscaping: la comunitat i el 
paisatge urbà 

Entre els principis CPTED de primera generació trobem 
el reforç territorial que fa al·lusió als llaços afectius 
entre els seus habitants i l’entorn ambiental més 
pròxim. L’objectiu és reforçar el sentit de pertinença 
d’un lloc, la  possessió i les expectatives conductuals en 
un espai donat, i propiciar la seva protecció.   

Hi ha diverses maneres de treballar aquesta connexió 
entre espai i la comunitat com poden ser els horts i 
jardins comunitaris, murals a les parets, elements de 
joc, esport i oci, entre d’altres.   

El què és essencial és involucrar els veïns i les veïnes del 
barri perquè participin en la planificació, disseny i ús 
dels elements urbans. L’espai públic ha de ser un lloc on 
les persones reconeguin com a seu, on vulguin 
romandre i passejar, una zona de benestar.  

Les ciutats grises de formigó s’han de redissenyar per 
omplir-se de vida, natura i colors i no només per una 
qüestió estètica, sinó per l’impacte que aquestes 
mesures poden tenir  en la lluita contra el delicte i les 
conductes antisocials. La presència de persones al 
carrer que gaudeixen del barri amb un sentiment de 
comunitat pot crear entorns més segurs. 
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Presentació de la guia 

A principis de l’any 2023, 
es farà la presentació de 
la guia  “Prevenció 
ambiental de la 
inseguretat. Aplicació dels 
principis CPTED a nivell 
local”. La guia ha estat 
elaborada per tres 
membres de l’entitat i 
pretén constituir una eina 
pràctica de treball en 
l’àmbit municipal, que 
orienti als diversos actors 
implicats en la planificació 
i el disseny d’espais 
públics sobre la base dels 
principis CPTED. 

Píndoles formatives 
ISPC  

ACPIDA col·labora amb 
l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya per 
a l’elaboració de diverses 
píndoles formatives (en 
format vídeo) sobre com 
ha de ser un entorn segur 
per prevenir les violències 
masclistes, especialment 
les violències sexuals. Les 
píndoles abordaran com 
incloure la perspectiva de 
gènere en els plans 
urbanístics, en la mobilitat 
i  en els aspectes socials, 
físics i funcionals que 
condicionen la 
seguretatActivitats 
ACPIDA  a l’ISPC 
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Publicació del 
monogràfic: 40 anys de 
finestres trencades 

ACPIDA publicarà, el 
proper 2023, un 
monogràfic que tractarà la 
teoria de les finestres 
trencades. Coincidint amb 
el  40è aniversari de la 
proposta de la teoria de 
les finestres trencades, a 
càrrec del científics 
socials nord-americans 
James Q. Wilson 
(politòleg) i George L. 
Kelling (Criminòleg), dotze 
acadèmics especialistes 
analitzaran, des de 
diferents perspectives, els 
postulats de la teoria de 
les finestres trencades, 
així com, la seva influència 
en el nostre entorn sòcio-
polític a partir de la 
recerca existent. 

NOTÍCIA. Prevenció ambieental de la 
inseguretat. Experiències locals CPTED. 
Primer seminari CPTED a Catalunya 

El passat 17 de novembre, l’ACPIDA va organitzar, 
conjuntament amb la Policia Municipal de Terrassa i 
l'Ajuntament de Terrassa, el primer seminari CPTED a 
Catalunya sobre “La prevenció ambiental de la inseguretat. 
Experiències locals” en què es van realitzar ponències i tallers 
pràctics sobre com implantar estratègies CPTED.  

L’acte va tenir lloc a  la seu de l’Escola Superior d’Enginyeries 
Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de la Universitat 
Politècnica de Catalunya. La Sra. Patricia Reche, regidora 
de seguretat, via pública i protecció civil de l’Ajuntament de 
Terrassa, va inaugurar el seminari que, durant el transcurs del 
dia, va ser moderat per la Sra. Noemí Ayguasenosa.  

La ponència inaugural va anar a càrrec de la Sra. Anna 
Almécija, vicepresidenta d’ACPIDA, que va exposar els 
conceptes generals de CPTED i alguns exemples pràctics de la 
seva aplicació. La Sra. Almécija, a la vegada, va ressaltar la 
necessitat d’aplicar aquesta metodologia de manera 
transversal per a un millor abordatge de la seguretat.  

A continuació, l’inspector de la Policia de Terrassa Marc 
Pintor va realitzar la seva intervenció sobre “Prevenció 
ambiental i la policia comunitària”, per explicar com, des de la 
policia de proximitat, es poden implantar estratègies CPTED i 
compartir el model que se segueix a la policia municipal de 
Terrassa.  

Després de la pausa, vàrem conèixer l’aplicació pràctica dels 
principis CPTED al projecte Parc de l'Alba, de Cerdanyola del 
Vallès gràcies a les explicacions del Sr. Egoitz Picó 
Mentxaka. arquitecte al Parc de l’Alba, la Sra. Laia 
Soriano-Montagut i Jené, advocada i Tècnica urbanista,  i 
el Sr. Òscar Chamorro, inspector cap Policia Local Badia 
del Vallès.  Aquest és un projecte en el qual ACPIDA ha 
participat activament en l’assessorament i amb un informe 
final amb propostes per a l’aplicació dels principis CPTED.  

El matí va acabar amb dues experiències locals de 
transformació de dos barris de l’àrea metropolitana de 
Barcelona. El Sr. Arnau Funes, cap de Secció Pla d'Actuació 
Sant Cosme de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, va explicar 
“La transformació del barri de Sant Cosme” i el Sr. Àngel 
Párraga, sergent de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de 
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Llobregat, va realitzar la intervenció “Bellvitge: una 
transformació pausada i consolidada”.  

A la tarda, es varen realitzar tres tallers pràctics simultanis 
sobre “La gestió del conflicte: persones i activitats que 
generen rebuig social”, sobre “La convivència d’usos i 
activitats en els espais públics” i sobre “Prevenció de la 
inseguretat mitjançant el disseny ambiental des de la 
perspectiva de gènere”. Tots van ser coordinats pel Sr. 
Joan Jordà, sergent de la Policia Municipal de Sabadell, 
la Sra. Soriano-Montagut i la Sra. Almécija. 

Finalment, el Sr. Francesc Guillén, president d’ACPIDA 
va fer la darrera ponència plantejant i reflexionant diverses 
qüestions pràctiques que havien sorgit durant els tallers.  

La cloenda va anar a càrrec de l’intendent major en cap de 
la Policia Municipal de Terrassa, el Sr. Antoni Flores 
Lorente.  

L’acte, que va comptar amb la participació de més de 
cinquanta assistents de perfils professionals diversos, 
va ampliar coneixements, intercanviar experiències i va 
respondre dubtes sobre el disseny, la implantació i 
l’avaluació de les estratègies de disseny ambiental per a la 
prevenció de la inseguretat. Després d’aquesta primera 
edició, el seminari té vocació de celebrar-se anualment 
amb l’objectiu de conèixer més experiències locals 
pràctiques CPTED a Catalunya. 

 

Feliç 2023! 

http://www.acpida.cat
mailto:info.acpida@gmail.com
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