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INTRODUCCIÓ
Els darrers anys Catalunya i tot Espanya han arribat a tenir la taxa
penitenciària més elevada de tota la seva història: 126 i 143 encarcerats,
respectivament, per cada 100.000 habitants (any 2006). Aquesta taxa
d’encarcerats continua creixent a Catalunya i a la resta de l’Estat. Així, la
taxa a Catalunya el juny de 2007 va pujar fins a 132 i al conjunt de l’Estat es
va situar a 146. L’elevada població existent ha provocat alhora que Espanya
i Catalunya tinguin altes mitjanes d’ocupació dels centres, amb 113 i 114
interns per cada 100 places. És a dir, els centres estan massificats per
damunt de les seves capacitats.
Com es documentarà en aquest informe, la ingent població penitenciària
espanyola no és en absolut resultat de cap increment notable de la
delinqüència, sinó de l’enduriment general del sistema jurídic i penal.
L’article 25.2 de la CE estableix que les penes privatives de llibertat estaran
orientades vers la reeducació i la reinserció social. En desplegament
d’aquest precepte, la Llei orgànica general penitenciària estableix, en
l’article 1, que és un fi primordial de les institucions penitenciàries la
reeducació i la reinserció social dels sentenciats a penes i a mesures penals
privatives de llibertat. Tanmateix, les reformes legals i de política criminal
promogudes durant els darrers anys i la situació actual de saturació dels
centres penitenciaris han desvirtuat el contingut de l’article 25.2 de la CE
Davant aquesta realitat, el Síndic és conscient que els problemes que
presenta el sistema penitenciari català no es resolen únicament mitjançant
noves estructures penitenciàries, sinó amb reformes legislatives profundes
que potenciïn alternatives clares i eficaces a l’ús de la pena de presó i
dotant els centres dels recursos personals necessaris que els permetin
complir els objectius constitucionals tant respecte a l’intern com respecte a
la societat.
Per això, s’ha volgut elaborar aquest informe per descriure i reflectir
aquesta realitat amb vista a construir un sistema penitenciari més humà i
menys aflictiu que garanteixi que les persones privades de llibertat estan
en condicions compatibles amb el respecte a la dignitat de la persona, de
manera que no se sotmeti el detingut, pres, penat o internat judicial a unes
condicions de reclusió que superin l’inevitable nivell de duresa inherent a
trobar-se privat de llibertat.
L’informe s’estructura en cinc capítols. El primer capítol analitza les
queixes tractades pel Síndic de l’any 2002 i fins al 2006, i aporta una visió
dels principals problemes amb què es troben les persones internes als
centres penitenciaris i els seus familiars o les entitats de voluntariat que
treballen en la defensa dels drets de les persones privades de llibertat. Així
mateix, analitza les resolucions que ha emès el Síndic per garantir els drets
d’aquestes persones.
El segon capítol fa una anàlisi exhaustiva del sistema penitenciari català en
el període 2002-2006 a partir del contingut de les queixes promogudes pels
mateixos interns i de les visites periòdiques del Síndic a cadascun dels
centres penitenciaris.
7
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El tercer capítol presenta una anàlisi comparativa de diversos sistemes
penitenciaris que poden ser un referent rellevant i pertinent per al sistema
penitenciari català. Aquest objectiu s’ha acomplert mitjançant la realització
d’aquestes comparacions en múltiples variables tant delictives com
penitenciàries, socials i jurídiques. En aquest cas concret, però, s’han
recollit les dades corresponents al trienni 2002-2004 que es van poder
obtenir en el moment de la recollida de la informació.
El quart capítol recull unes conclusions que pretenen destacar els aspectes
globals més rellevants de l’estudi comparatiu dels sistemes penitenciaris i
les conclusions principals pel que fa a alguns dels indicadors i les variables
analitzats en l’estudi del sistema penitenciari a Catalunya.
Finalment, el cinquè capítol recull les propostes i els suggeriments amb la
finalitat d’impulsar i potenciar polítiques menys punitives i basades més en
l’aplicació de mesures penals alternatives davant la situació de massificació
que presenten les presons d’arreu de Catalunya i de la resta de l’Estat
espanyol.

1

Aquesta anàlisi pren com a referència un estudi elaborat per Santiago Redondo, Eulàlia
Luque Reina, Núria Torres i Marian Martínez García.
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CAPÍTOL I: LES ACTUACIONS DEL SÍNDIC EN MATÈRIA DE SERVEIS
PENITENCIARIS
1. INTRODUCCIÓ
L’objecte d’aquest capítol és l’anàlisi dels principals problemes amb què es
troben les persones internes als centres penitenciaris davant les
administracions públiques i les resolucions que ha emès el Síndic per
garantir els drets fonamentals dels ciutadans interns en aquests
establiments. L’estudi comprèn el període 2002-2006.
Del contingut concret de les queixes i de l’anàlisi detallada de les
preocupacions dels interns i de la resta d’agents implicats en la
rehabilitació i la reinserció d’aquests, en dóna compte el capítol II d’aquest
informe.
1.1. Objectius i estructura del capítol
Els objectius principals del capítol són els següents:

a) Conèixer el perfil de les persones interessades que han presentat
b)
c)

d)
e)

queixes al Síndic de Greuges de Catalunya.
Conèixer l’abast territorial de les queixes i els centres penitenciaris
de què provenen.
Detectar els problemes principals amb què es troben les persones
internes als centres penitenciaris davant les administracions, des del
punt de vista de les seves demandes, desglossats en funció dels
diferents títols de la Llei orgànica 1/1979, del 26 de setembre, general
penitenciària (en endavant, LO 1/1979) i del Reial decret 190/1996, del
9 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament penitenciari (en endavant,
RD 190/1996).
Conèixer les administracions afectades en les queixes que han
presentat les persones interessades al Síndic.
Conèixer les resolucions principals que ha emès el Síndic per
solucionar i donar resposta a aquestes queixes.

Per assolir aquests objectius, aquest capítol s’ha estructurat en sis apartats.
El primer apartat, d’introducció, pretén descriure els objectius i la
metodologia que s’ha dut a terme per estudiar les queixes presentades en
matèria de serveis penitenciaris.
El segon apartat, sobre el perfil de les persones que presenten queixes al
Síndic, té com a objectiu analitzar els agents principals que intervenen en
matèria de serveis penitenciaris, tant pel que fa a les persones internes als
centres penitenciaris com al personal funcionari, les associacions en
defensa dels drets fonamentals dels interns o les administracions,
principalment d’àmbit local, que han sol·licitat la intervenció del Síndic.
El tercer apartat, sobre l’abast territorial de les queixes del Síndic, mostra la
distribució territorial d’aquestes queixes, pel que fa a les persones amb
vincles familiars o afectius amb els interns, les associacions i les
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administracions, i el nombre de queixes rebudes en funció dels diferents
centres penitenciaris, tant de Catalunya com de l’Estat espanyol.
El quart apartat, sobre l’objecte de les queixes presentades al Síndic, té com
a objectius conèixer els principals problemes en matèria de serveis
penitenciaris que han expressat les persones interessades en els seus
escrits.
El cinquè apartat, sobre les administracions afectades per les queixes, té
com a objectiu descriure quines administracions públiques han rebut
queixes respecte als serveis penitenciaris.
Finalment, el sisè apartat, sobre les resolucions del Síndic, dóna a conèixer
les propostes i les mesures adoptades arran de la intervenció del Síndic,
tant pel que fa a la consideració que no hi ha hagut irregularitat en
l’actuació de les administracions afectades i a la resolució del problema un
cop el Síndic el comunica a les administracions, com finalment als
suggeriments que ha emès el Síndic en aquesta matèria.
1.2. Metodologia
Per elaborar l’informe, el juliol de 2007 es va fer una extracció de les queixes
rebudes en matèria de serveis penitenciaris des de l’any 2002 fins a l’any
2006, la suma de les quals és de 600. A aquestes, s’hi afegeixen les 37
actuacions iniciades d’ofici des del Síndic. En total fan 637 intervencions. En
aquest sentit, cal tenir present que la institució del Síndic de Greuges obre
anualment actuacions d’ofici per conèixer i fer el seguiment de les diferents
incidències als centres penitenciaris, a banda d’aquelles que, per aspectes
concrets, es poden obrir en el decurs de l’any. La distribució de les queixes i
les actuacions d’ofici, segons l’any d’obertura, es presenta al gràfic 1.
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Gràfic 1: Evolució de les queixes i les actuacions d’ofici en matèria de
serveis penitenciaris (2002-2006)
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Font: Elaboració pròpia

Tot i haver dut a terme 637 intervencions, s’han extret de l’anàlisi, en
primer lloc, 143 queixes que no s’han acceptat, la majoria de les quals per
disconformitat amb el contingut de la sentència condemnatòria, d’acord
amb la Llei 14/1984, del 20 de març, del Síndic de Greuges de Catalunya. En
segon lloc, s’han extret 33 queixes que es troben en tramitació i pendents
de resolució. Així doncs, el nombre de queixes i actuacions d’ofici que
integra aquest estudi és de 461 (427 queixes i 34 actuacions d’ofici).
Amb tot, convé destacar l’important creixement de queixes que s’ha
produït en el període 2005-2006, respecte al període 2002-2004. Així, l’any
2005 es va incrementar el nombre de queixes en matèria penitenciària un
139,68%.
Taula 1: Evolució de les actuacions del Síndic (2002-2006)
2002
2003
2004
2005
2006

Nombre de
queixes
55
51
63
151
141

Increment

-7,27%
23,53%
139,68%
-6,62%

Font: Elaboració pròpia
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La taula 2 mostra les actuacions d’ofici tramitades i finalitzades en el
període estudiat.
Taula 2: Actuacions d’ofici obertes en el període 2002-2006
Número
Actuació d’ofici
20200739
20201049
20201959

20300255
20301828
20302043
20302168

Incidències en l’àmbit penitenciari durant l’any 2002
Tractament a un reclús del Centre Penitenciari de Ponent
Motí al Centre Penitenciari de Quatre Camins
Intern del Centre Penitenciari de Brians en fase terminal
després d’una vaga de fam
Visita a la Unitat d’Hospitalització Penitenciària de
l’Hospital de Terrassa
Visita al Centre Penitenciari de Brians
Agressió sexual a un intern del Centre Penitenciari de
Quatre Camins
Visita al Centre Penitenciari de Joves de Barcelona
Agressió física al Centre Penitenciari de Joves
Mort d’un intern al Centre Penitenciari de Quatre Camins
Mort d’un intern al Centre Penitenciari d’Homes de
Barcelona
Relació dels centres penitenciaris amb els jutjats de
vigilància penitenciària, amb relació a les demandes dels
interns per entrevistar-se amb els jutges
Incidències en l’àmbit penitenciari l’any 2003
Visita al Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona
Visita al Centre Penitenciari Ponent
Visita al Centre Penitenciari de Tarragona

20304094

Tractament dels transsexuals a les presons

20400066

20402660

Incidències en l’àmbit penitenciari 2004
Situació sanitària d’un intern en vaga de fam al Centre
Penitenciari de Quatre Camins
Visita al Centre Penitenciari de Quatre Camins

20402661

Visita al Centre Penitenciari de Girona

20402662

Visita al Centre Penitenciari de Barcelona

20402663

Visita al Centre Penitenciari de Figueres

20402664

Visita a l’Hospital Penitenciari de Terrassa

20402665

Visita al Centre Penitenciari de Brians i Hospital Psiquiàtric

20402666

Visita al Centre Penitenciari de Joves de Barcelona

20402667

Visita al Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona

20402668

Visita al Centre Penitenciari de Ponent

20402669

Visita al Centre Penitenciari de Tarragona

20403762

20405113

Mort d’un intern al Centre Penitenciari de Brians
Manca d’entrevista amb els professionals d’un intern al
Departament Especial
Manca d’entrevista d’un intern d’un centre penitenciari

20500913

Incidències en l’àmbit penitenciari l’any 2005

20600144

Incidències en l’àmbit penitenciari l’any 2006

20202082
20202323
20202363
20202441
20202494
20202739
20202945
20202987
20203111

20401311

20405112
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Títol

Els tipus de variables recollides es poden sintetitzar en sis grups:

a) Dades identificatives de la queixa
b) Característiques sociològiques de les persones que presenten la
c)
d)
e)
f)

queixa i vinculacions amb el sistema penitenciari
Objecte de la queixa
Distribució territorial de les queixes
Administracions afectades en les queixes
Resolucions del Síndic

L’annex 1 descriu les variables i els valors recollits en cada grup.
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2. PERFILS DE LES PERSONES QUE PRESENTEN QUEIXA AL SÍNDIC EN
MATÈRIA DE SERVEIS PENITENCIARIS
2.1. Dades generals
De les 461 queixes analitzades, 16 han estat presentades per persones
2
jurídiques (3,74%) i 412, per persones físiques (96,25%). Pel que fa a les
persones jurídiques, 13 han estat presentades per associacions en defensa
dels drets fonamentals i garanties dels interns, 2, per associacions de veïns
i 1, per una administració pública, concretament, un consell comarcal.
Gràfic 2: Evolució de la distribució de nombre de queixes per persones
físiques i jurídiques (2002-2006)
2006

1

139
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5
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3
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Font: Elaboració pròpia

Amb relació a les persones físiques, un 83,5% de les persones que han
presentat queixes al Síndic eren homes, la majoria dels quals interns en
centres penitenciaris. De fet, tot i que anualment les persones que han
sol·licitat la intervenció del Síndic amb relació a aquesta matèria eren
majoritàriament homes, en el decurs dels anys aquesta tendència s’ha anat
incrementant. Així, mentre que l’any 2003 la proporció era del 78,8% dels
casos, l’any 2006 aquest percentatge es va incrementar fins al 86,33%.
Taula 3: Distribució de les queixes per gènere (2002-2006)
2002
2003
2004
2005
2006
Total

Homes
87,50%
78,57%
77,78%
82,88%
86,33%
83,50%

Dones
12,50%
21,43%
22,22%
17,12%
13,67%
16,50%

Total
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Font: Elaboració pròpia

Des del punt de vista de la procedència, el 13,59% de les queixes ha estat
presentat per immigrants, amb una distribució per gènere similar a la
mitjana general o a la de les persones que no tenen la condició
d’immigrant.
2

En aquest cas, s’han extret les queixes iniciades d’ofici pel Síndic de Greuges de Catalunya.
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2.2. La vinculació amb el sistema penitenciari
Un dels objectius a l’hora d’analitzar el tipus de queixes en matèria
penitenciària és conèixer els diferents agents que hi intervenen i que han
sol·licitat la intervenció del Síndic.
En primer lloc, cal destacar la multiplicitat d’agents que han presentat una
queixa al Síndic de Greuges des de diferents perspectives. Així, com ja es
veurà en posteriors epígrafs, es poden sintetitzar les diferents queixes
presentades al Síndic segons els tipus d’agents que en sol·liciten la
intervenció.
D’una banda, els interns, els familiars dels interns, els representants legals
o les associacions de defensa dels drets dels interns, que exposen queixes
per la disconformitat amb el funcionament de l’actual sistema penitenciari
a Catalunya i per la possible vulneració de drets de les persones internes als
establiments penitenciaris, ja sigui pel personal que hi treballa o per les
resolucions adoptades pels jutjats de vigilància penitenciària.
Gràfic 3: Nombre de queixes segons la vinculació amb el sistema
penitenciari de la persona interessada
34
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1
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7
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Font: Elaboració pròpia
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D’altra banda, el personal funcionari que treballa als establiments
penitenciaris, que manifesta problemes relacionats amb la seva situació en
aquests centres, en particular pel que fa la massificació, a més dels
problemes derivats de la seva situació laboral.
Des d’una altra perspectiva, es troben les queixes presentades per
associacions de veïns i administracions públiques, de caràcter local,
preocupades fonamentalment per la ubicació dels centres penitenciaris i els
problemes que es poden derivar d’aquest fet en el territori on resideixen.
Finalment, es troben les actuacions dutes a terme d’ofici pel Síndic davant
situacions de possible vulneració dels drets fonamentals dels interns.
En segon lloc, convé assenyalar que, tot i la diversitat d’agents que
intervenen en matèria penitenciària, es produeix una important asimetria
entre el nombre de queixes presentades en funció del subjecte. Així, el
72,45% de les queixes és presentat per persones internes als centres
penitenciaris, seguit del 14,97% per familiars d’aquests interns. A l’extrem
contrari, es troben les sol·licituds d’intervenció del Síndic per part
d’associacions de veïns (0,43%) i administracions públiques (0,22%), si bé cal
indicar que, pel que fa a les associacions, les queixes han estat
acompanyades amb 130 signatures.
Pel que fa als interns, un 92,81% de les persones que han presentat una
queixa al Síndic eren homes, mentre que el 7,19% eren dones. Aquesta
distribució és encara més desequilibrada l’any 2006, en què el percentatge
de dones internes als centres penitenciaris que va presentar una queixa al
Síndic fou del 1,89%. Des del punt de vista de la procedència, el 13,47% de
les queixes ha estat presentat per immigrants.
Amb relació al personal funcionari, aquesta distribució s’equilibra, tot i que
el 28,57% de les queixes ha estat presentat per dones, mentre que el 71,43%
ha estat presentat per homes.
3. LA DIMENSIÓ TERRITORIAL DE LES QUEIXES
Per conèixer l’abast territorial de les queixes presentades al Síndic, convé
diferenciar entre les persones internes als centres penitenciaris, respecte a
les persones que no.
Així mateix, cal destacar que, a diferència d’altres informes que ha elaborat
la institució del Síndic de Greuges, en aquest cas les queixes poden procedir
tant de Catalunya com de la resta de l’Estat espanyol. Així, s’han rebut
queixes del 52,94% de les comunitats autònomes que conformen l’Estat
espanyol i del 31,37% de les províncies. A més, s’ha d’afegir que només en
un cas s’ha rebut la queixa des de fora de l’Estat espanyol, concretament
d’Itàlia, d’un intern d’origen català que volia ser traslladat a un centre
penitenciari de Catalunya.
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Gràfic 4: Distribució territorial de les queixes

Font: Elaboració pròpia

Tot i que la majoria de queixes es produeix en territori català, cal
assenyalar l’important nombre que prové de Saragossa (3,29%). En la resta
de províncies, en canvi, és més residual. Això és així perquè tan bon punt
un intern depenent de l’Administració central sol·licita un trasllat a
Catalunya i mentre aquest trasllat no s’efectua, la Direcció General
d’Institucions Penitenciàries de Madrid atansa els interns a un centre
penitenciari proper a Catalunya. En aquest cas, Saragossa perquè els
centres penitenciaris de la zona de llevant estan molt massificats i hi ha
poques places. Això es tradueix en un volum important d’interns en
aquesta província que esperen que l’Administració catalana resolgui sobre
les seves sol·licituds de trasllat.
Respecte a les persones que no estan internes als centres penitenciaris, el
7,29% de les queixes prové de fora del territori català, concretament de
Saragossa, Conca, Almeria, Valladolid, València i Castelló de la Plana,
mentre que el 92,71% procedeix de Catalunya.

17

Taula 4: Distribució territorial de les queixes de persones no internes en
centres penitenciaris
Adm.
pública
Almeria
Barcelona
Castelló de
la Plana
Conca
Girona
Lleida
Saragossa
Tarragona
València
Valladolid
Total

Fam.
intern
1
54

1
3

Funcionari
5
1

1

Assoc.
Defensa
11

Repr.
legal
1

1

1

1

Associació

1
1
7
1
1
69

1
1

7

2

13

1

Font: Elaboració pròpia

Del 92,71% de queixes que procedeixen de Catalunya, s’ha sol·licitat la
intervenció del Síndic des del 39,02% de les comarques catalanes, tot i que
aquestes es concentren fonamentalment en la província de Barcelona.
Gràfic 5: Distribució territorial de les queixes de persones no internes en
centres penitenciaris a Catalunya

Font: Elaboració pròpia
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Pel que fa a les persones internes en un centre penitenciari (334), el 93,71%
de les queixes procedeix d’interns ubicats en centres penitenciaris de
Catalunya, mentre que el 6,29% prové de centres penitenciaris de la resta
del territori de l’Estat espanyol.
Gràfic 6: Nombre de queixes rebudes que no procedeixen de Catalunya
segons el centre penitenciari
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Font: Elaboració pròpia

De nou, l’objecte de les queixes de la majoria de persones internes que no
procedeixen de Catalunya és sol·licitar el trasllat a centres penitenciaris
catalans, en la majoria de casos per motius familiars i per les dificultats a
l’hora de mantenir comunicacions i visites amb els seus familiars.
Amb relació a les persones internes en centres penitenciaris procedents de
Catalunya, el major nombre de queixes s’ha rebut des del Centre
Penitenciari de Quatre Camins i representa el 27,88% de les queixes rebudes
de Catalunya (87 casos), seguit del Centre Penitenciari de Brians
(actualment, Centre Penitenciari Brians 1). En canvi, el nombre més baix de
queixes s’ha rebut des del Centre Penitenciari de Figueres (2 queixes) i del
Centre Penitenciari de Dones de Barcelona.
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Gràfic 7: Nombre de queixes rebudes provinents de Catalunya per centre
penitenciari
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Font: Elaboració pròpia

4. OBJECTE DE LES QUEIXES PRESENTADES AL SÍNDIC
Per desenvolupar aquest apartat, s’ha classificat el nombre de queixes
segons els diferents títols recollits a la LO 1/1979 i al RD 190/1996. Tot i això,
s’han afegit alguns apartats que, tal com s’ha assenyalat anteriorment,
plantegen diferents inquietuds o preocupacions en matèria penitenciària
des del punt de vista d’agents que no són presents en aquesta normativa,
com són el personal treballador dels establiments penitenciaris o el mateix
Síndic de Greuges. En aquest sentit, s’ha classificat l’objecte de les queixes
presentades davant el Síndic de Greuges en onze apartats.
El primer apartat, general, fa referència a les actuacions iniciades d’ofici per
la institució que tenen com a finalitat detectar la situació dels establiments
penitenciaris des de diferents vessants, per la qual cosa es duen a terme
bàsicament dos tipus d’accions. En primer lloc, el contacte constant i
directe amb el Departament de Justícia per conèixer quina és la valoració
que fa l’Administració autonòmica de la situació i, en segon lloc, la visita
als centres penitenciaris i el contacte amb les persones hi estan internes
per conèixer-ne la percepció sobre la situació actual del sistema
penitenciari a Catalunya.
Així mateix, cal assenyalar que, amb relació a les situacions concretes
d’algunes persones internes, o bé a algunes disfuncions específiques del
sistema penitenciari, les actuacions iniciades pel Síndic s’han incorporat en
els apartats corresponents.
El segon apartat, sobre establiments penitenciaris, fa referència a les
queixes que versen sobre l’incompliment del principi cel·lular, la manca
d’habitabilitat de les cel·les, o bé la ubicació dels centres penitenciaris.
20

El tercer apartat, sobre l’organització general, que agrupa la major part de
les sol·licituds d’intervenció del Síndic, planteja els problemes derivats de
l’ingrés als centres penitenciaris, els trasllats de centre, les relacions amb
l’exterior (comunicacions i visites), les queixes i els recursos o la seguretat
als establiments.
El quart apartat, sobre el règim dels establiments penitenciaris, l’integren
les queixes relatives a la disconformitat amb el règim penitenciari assignat
o amb les dilacions o les denegacions de canvi de règim penitenciari.
El cinquè apartat, sobre la separació i la classificació dels interns, inclou les
queixes plantejades davant la disconformitat amb l’assignació de grau
penitenciari i les dilacions en la progressió de grau o bé la disconformitat
amb les decisions preses respecte a les regressions de grau.
El sisè apartat, sobre el tractament penitenciari, fa referència a les queixes
relacionades amb els programes de tractament assignats per la Junta de
Tractament i els equips tècnics, o la mateixa disconformitat amb el
funcionament d’aquests programes.
El setè apartat, sobre els permisos de sortida, agrupa les sol·licituds
d’intervenció del Síndic per l’excés de temps de tramitació en els permisos
ordinaris i extraordinaris, o bé la denegació de la sol·licitud de permís pels
jutjats de vigilància penitenciària, l’equip tècnic o la junta de tractament.
El vuitè apartat, sobre les formes especials d’execució de les penes
privatives de llibertat, mostra les queixes que s’han produït relacionades
amb la denegació de l’accés a aquestes unitats o departaments, o bé la
possibilitat de retornar la persona interna a les formes ordinàries
d’execució de les penes.
El novè apartat, sobre la llibertat condicional i els beneficis penitenciaris,
agrupa les queixes que han presentat, majoritàriament, les persones
internes en centres penitenciaris per gaudir de la llibertat condicional i els
beneficis penitenciaris.
El desè apartat, sobre prestacions de les administracions públiques, fa
referència a les sol·licituds d’intervenció del Síndic de Greuges davant el
que es percep com a manca d’assistència sanitària per part de les
administracions públiques a les persones internes en centres penitenciaris
o bé assistència insuficient, i les dificultats en la tramitació de pensions no
contributives.
Finalment, l’onzè apartat, més residual, engloba les queixes relacionades
amb el règim disciplinari (disconformitat amb sancions), l’organització dels
centres penitenciaris, o el règim econòmic i administratiu dels establiments
penitenciaris.
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4.1. Dades generals
El major nombre de queixes fa referència, en primer lloc, a temes
relacionats amb l’organització general del sistema penitenciari (205 casos) i,
en segon lloc, a la separació i la classificació de graus que estableix la junta
de tractament i la direcció del centre penitenciari (43 casos).
Gràfic 8: Nombre de queixes en funció de l’objecte
Organització general
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Font: Elaboració pròpia

Amb tot, cal destacar que l’increment del nombre de queixes que ha
observat el síndic en els dos darrers anys del període estudiat (2005 i 2006)
s’ha produït, fonamentalment, en l’apartat d’organització general i, per
tant, en qüestions relatives als trasllats, la seguretat als establiments
penitenciaris o les relacions amb l’exterior. Així, mentre que els aspectes
d’organització general dels centres penitenciaris significaven com a màxim
el 36,36% de les queixes formulades en el període 2002-2004, en el darrer
període conformen més de la meitat de les queixes presentades al Síndic.
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Taula 5: Evolució del nombre de queixes segons l’objecte

Organització general
Separació i classificació
Prestacions de
l’Administració pública
Permisos de sortida
Tractament penitenciari
General
Llibertat condicional i
beneficis penitenciaris
Altres
Formes especials d’execució
Règim dels establiments
penitenciaris
Establiments penitenciaris
Organització centres
penitenciaris
Règim disciplinari
Total

2002

2003

2004

2005

2006

20
6

14
6

20
5

79
14

72
12

6

5

3

15

13

8
5
4

5
10
6

10
6
11

12
6
0

3
6
1

3

0

0

7

11

0
1

3
2

3
2

9
4

3
5

1

0

1

1

8

0

0

2

3

3

1

0

0

1

3

0
55

0
51

0
63

0
151

1
141

Font: Elaboració pròpia

Així mateix, cal assenyalar l’inici de queixes amb relació als establiments
penitenciaris (habitabilitat i massificació dels centres) en els darrers anys.
En aquest sentit, el Síndic sempre ha fet referència a la necessitat de
complir el principi cel·lular i les condicions d’habitabilitat dels centres, així
ho ha reflectit en les diverses resolucions de les actuacions d’ofici i en els
informes anuals.
No obstant això, en els darrers anys també són persones físiques i
jurídiques les que assenyalen la necessitat de millorar i garantir unes
mínimes condicions d’habitabilitat als centres penitenciaris.
Amb relació a l’objecte de la queixa segons el tipus de persona que la
planteja, val a dir que les associacions o les persones jurídiques manifesten
la seva preocupació amb relació als establiments penitenciaris, les
prestacions de l’Administració pública o el tractament penitenciari.
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Gràfic 9: Distribució de l’objecte de la queixa per tipus de persona que la
presenta
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Des del punt de vista de la distribució de l’objecte de la queixa per gènere,
el percentatge de dones és superior a la seva representació en el conjunt de
queixes pel que fa a la disconformitat amb l’assignació del règim
penitenciari, la separació i la classificació de grau, les prestacions de
l’Administració pública o la denegació de la concessió de permisos de
sortida.
En canvi, la seva presència és més baixa quant a la sol·licitud de formes
especials d’execució de la condemna, l’organització general dels centres o a
la sol·licitud de llibertat condicional o els beneficis penitenciaris.
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Gràfic 10: Distribució de l’objecte de la queixa per gènere
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Pel que fa a la distribució de l’objecte de queixes en funció de si la persona
és immigrant, cal assenyalar que els immigrants plantegen en una
proporció més alta queixes relatives a l’organització general (en especial pel
que fa a l’ingrés als centres penitenciaris i a la substitució de penes
imposades a estrangers per mesures d’expulsió o als penats estrangers
sotmesos a mesures d’expulsió posterior al compliment de la condemna).
Igualment, també cal destacar l’important nombre de queixes amb relació a
les denegacions de permisos ordinaris de sortida.
Taula 6: Distribució de l’objecte de la queixa segons si la persona és
immigrant o no
No immigrant
Organització general
Separació i classificació
Prestacions de l’Administració pública
Permisos de sortida
Tractament penitenciari
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Règim dels establiments penitenciaris
Establiments penitenciaris
Organització centres penitenciaris
Règim disciplinari

164
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29
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0
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14
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10
4
5
1
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3
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3
1
1
0
0
0

Font: Elaboració pròpia
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Amb relació a la distribució de l’objecte de la queixa per la seva vinculació
amb el sistema penitenciari, tal com ja s’ha assenyalat anteriorment, les
persones internes als centres penitenciaris, els familiars de les persones
internes o les associacions en defensa dels drets dels interns en centres
penitenciaris manifesten la seva disconformitat davant d’aspectes
relacionats amb l’organització general, la llibertat condicional i els beneficis
penitenciaris, els permisos de sortida o la separació i la classificació de
grau.
Gràfic 11: Distribució de l’objecte de la queixa segons la vinculació amb el
sistema penitenciari
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Font: Elaboració pròpia

Pel que fa als establiments penitenciaris, les queixes es distribueixen entre
les associacions que manifesten la seva disconformitat amb la ubicació dels
centres i les persones internes en centres penitenciaris o les associacions
de defensa dels drets dels interns que es preocupen per la manca de
condicions d’habitabilitat i la massificació dels centres penitenciaris.
Finalment, el Síndic de Greuges, amb relació a les actuacions iniciades
d’ofici, ha emfasitzat, a tall d’exemple, les garanties dels interns en relació
amb les mesures de seguretat adoptades davant diversos incidents en
centres penitenciaris (organització general), la conveniència dels programes
de tractament realitzats a algunes persones internes en centres
penitenciaris, la regressió de grau d’un intern o les mesures sanitàries
aplicades a diversos interns que van decidir iniciar vagues de fam.
Pel que fa a la relació de l’objecte de la queixa segons l’abast territorial, el
100% de les queixes que procedeixen de fora del territori de Catalunya
planteja la necessitat del trasllat a centres penitenciaris de Catalunya, ja
sigui per familiars o bé per les mateixes persones internes als centres
penitenciaris.
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Quant a la distribució per centres penitenciaris, cal destacar, en primer lloc,
que els centres penitenciaris que han rebut més queixes pel que fa a
l’organització general són el centre de Ponent, Brians 1, Figueres i el Centre
Penitenciari d’Homes de Barcelona.
En segon lloc, cal assenyalar la diferència entre el nombre de queixes per
manca de prestacions per part de l’Administració pública del centre
penitenciari de Quatre Camins (11) respecte a la resta d’establiments
penitenciaris, tot i que en termes relatius el percentatge és superior en el
cas de Tarragona i el Centre de Dones de Barcelona. D’altra banda, amb
relació als permisos de sortida, el centre penitenciari de Ponent i de Brians
són els que reben més queixes respecte a la manca de concessió de
permisos per part dels centres i els jutjats de vigilància penitenciària.
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4.2. Establiments penitenciaris
L’apartat d’establiments penitenciaris fa referència a les queixes que versen
sobre l’incompliment del principi cel·lular, la manca d’habitabilitat de les
cel·les, o bé la ubicació dels centres penitenciaris.
Taula 8: Tipus de queixes en matèria d’establiments penitenciaris
Manca d’habitabilitat

Freqüència

Percentatge

1

12,5%
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4
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Total

3
8

37,5%
100%

Font: Elaboració pròpia

Tot i que el nombre de queixes és reduït, cal ressaltar que el 50% de les
queixes s’ha produït per l’incompliment del principi pel qual cada intern té
dret a una cel·la i a gaudir de condicions d’habitabilitat suficients. D’altra
banda, un 37,5% de les queixes estan relacionades amb el desacord de
diferents associacions d’ubicar un nou centre penitenciari a Tàrrega.
4.3. Organització general
L’apartat d’organització general planteja els problemes derivats de l’ingrés
als centres penitenciaris, els trasllats de centre, les relacions amb l’exterior
(comunicacions i visites), les queixes i els recursos, o la seguretat als
establiments.
El nombre més alt de queixes d’aquest apartat es presenta per sol·licitar
trasllats o bé per expressar la disconformitat amb el trasllat no desitjat de
persones internes a altres centres penitenciaris. En concret, el 77,63% de les
queixes es presenta per la denegació de la sol·licitud de trasllat, la major
part de les quals perquè la Secretaria de Serveis Penitenciaris denega la
sol·licitud de ser traslladat a un centre penitenciari de Catalunya, mentre
que l’11,84% s’ha iniciat per la disconformitat a ser traslladades ( trasllats
dins la mateixa comunitat de Catalunya). Un 9,21% de les persones ha
sol·licitat la intervenció del Síndic per la demora en la realització del
trasllat. Finalment, un 1,31% de les queixes s’ha produït per la denegació
del desplaçament a hospitals no penitenciaris.
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Gràfic 12: Tipus de queixes en matèria d’organització general
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En segon lloc, quant a les queixes que fan referència a la seguretat dels
establiments penitenciaris, el 61,4% de les queixes està relacionat amb
denúncies formulades per interns per presumptes maltractaments o rigor
innecessari en l’aplicació de les normes. En aquest sentit, d’aquest 61,4%, el
34,29% assenyala la desproporcionalitat en les mesures, mentre que un
65,71% són queixes relatives a presumptes maltractaments per part de
funcionaris. En canvi, el 38,6% de les queixes sobre seguretat als
establiments penitenciaris es relaciona amb la manca de seguretat interna
dels centres o amb la resta de companys del centre.
En tercer lloc, es troben les queixes sobre llibertat i excarceració, en què el
44,4% de les queixes es relaciona amb l’execució de l’ordre de llibertat
(dilació en l’execució de l’ordre de llibertat o bé la denegació de la
sol·licitud), un 38,9% es queixa per la manca d’ajudes o bé per la denegació
de sol·licituds d’ajudes a l’excarceració. Finalment, un 16,67% el presenta
immigrants que manifesten la seva disconformitat davant la substitució de
penes imposades per mesures d’expulsió.
En quart lloc, pel que fa a les comunicacions i les visites, el 33,3% fa
referència a les comunicacions íntimes de les persones internes als centres
penitenciaris; en concret, la denegació de sol·licituds i la disconformitat
amb el temps d’aquestes comunicacions. El 26,67% de les queixes es
produeix en les comunicacions escrites, amb relació a la lentitud en la
tramitació dels escrits o bé per la presumpta manca de tramitació de les
queixes pel centre penitenciari. Finalment, les comunicacions orals i les
comunicacions amb advocats i procuradors reben el 20% de les queixes per
la denegació de sol·licituds.
En cinquè lloc, les queixes sobre l’ingrés als establiments penitenciaris
estan relacionades amb la manca d’identificació i la manca d’informació
sobre els drets i els deures de les persones internes als centres
penitenciaris.
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4.4. Règim dels establiments penitenciaris
L’apartat sobre el règim dels establiments penitenciaris, l’integren les
queixes relatives a la disconformitat amb el règim penitenciari assignat o
les dilacions o les denegacions de canvi de règim penitenciari.
Gràfic 13: Tipus de queixes per règim dels establiments penitenciaris
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Respecte a aquest apartat, el 36,36% de les queixes s’ha produït per la
disconformitat amb l’assignació del règim penitenciari, mentre que el
63,64% de les queixes es presenta per la denegació de la sol·licitud de canvi
de règim penitenciari. Del 63,64%, el 71,43% de les queixes el presenten
persones internes en centres penitenciaris que es troben en règim ordinari i
volen accedir al règim obert.
4.5. Separació i classificació
Aquest apartat, sobre la separació i la classificació dels interns, comprèn les
queixes plantejades per la disconformitat amb l’assignació de grau
penitenciari i les dilacions en la progressió de grau o bé la disconformitat
amb les decisions preses respecte a les regressions de grau.
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Gràfic 17: Tipus de queixes sobre separació i classificació de grau
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De les 18 queixes en què es manifesta la disconformitat amb l’assignació de
grau, el 16,67% al·lega casos especials per modificar l’assignació prevista
inicialment.
Tot i això, en tots els casos esmentats, el Síndic no ha apreciat irregularitat
en les actuacions de l’Administració des del punt de vista normatiu. Pel que
fa a la progressió de grau, el 92,86% expressa la seva disconformitat davant
la manca de progressió de grau, mentre que el 7,14% es queixa per la
demora en la concessió del grau per part de l’Administració penitenciària.
Finalment, amb relació a la regressió de grau, 4 de les queixes estan
relacionades amb el motí que es va produir al Centre Penitenciari de Quatre
Camins.

4.6. Permisos de sortida
L’apartat de permisos de sortida agrupa les sol·licituds d’intervenció del
Síndic bé per l’excés de temps de tramitació en els permisos ordinaris i
extraordinaris, o bé per la denegació de la sol·licitud de permís pels jutjats
de vigilància penitenciària, l’equip tècnic o la junta de tractament.
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Gràfic 18: Tipus de queixa sobre permisos de sortida
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El 91,67% de les queixes que formulen les persones internes als centres
penitenciaris fa referència a permisos ordinaris, mentre que el 8,33% es
presenta amb relació a permisos extraordinaris. Quant als permisos
extraordinaris, el motiu de les queixes és la denegació de sol·licituds,
mentre que en el cas dels permisos ordinaris, les queixes es presenten per
la denegació de la sol·licitud (75,75%), la demora en l’execució del permís
(21,21%) o la manca de resposta de la junta de tractament (3%).
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4.7. Formes especials d’execució de penes
L’apartat de formes especials d’execució de les penes privatives de llibertat
comprèn les queixes que s’han produït relacionades amb la denegació
d’accedir a aquestes unitats o departaments, o bé la possibilitat de retornar
la persona interna a les formes ordinàries d’execució de les penes.
Gràfic 19: Tipus de queixes respecte a les formes especials d’execució de les
penes
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El 78,57% de les queixes fa referència a la voluntat de les persones internes
en centres penitenciaris d’accedir a unitats extrapenitenciàries. D’aquest
78,57%, el 72,73% es queixa per la denegació de la sol·licitud d’accés, mentre
que el 27,27% manifesta la disconformitat davant l’expulsió d’aquests
centres i el retorn als establiments penitenciaris ordinaris per complir
l’execució de la pena privativa de llibertat.
D’altra banda, el 14,29% de les queixes manifesta la disconformitat davant
la denegació d’accés a unitats psiquiàtriques i, finalment, s’ha produït un
cas, pel que fa a l’internament en centres d’inserció, en què la persona
interessada expressava el seu desacord davant l’expulsió i sol·licitava
tornar a accedir a aquest tipus de centres.
4.8. Llibertat condicional i beneficis penitenciaris
L’apartat de llibertat condicional i beneficis penitenciaris exposa les
queixes que han presentat les persones internes en centres penitenciaris
per gaudir de la llibertat condicional i dels beneficis penitenciaris. El 52,38%
de les queixes es presenta per qüestions relacionades amb els beneficis
penitenciaris, el 42,88%, per les sol·licituds de llibertat condicional i, en
canvi, només s’ha produït una queixa pel que fa a la denegació de la
sol·licitud d’un indult parcial.
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Gràfic 20: Tipus de queixes de llibertat condicional i beneficis penitenciaris
7
6

6

5

4

4
3

2

2

1

1

1

1

Pèrdua de
sol·licitud per
l'Administració

Denegació
sol·licitud

0
Denegació
sol·licitud

Manca còmput
correcte de
temps
Llibertat condicional

Manca de
resposta

Denegació
sol·licitud

Beneficis penitenciaris

Indult parcial

Font: Elaboració pròpia

Quant als beneficis penitenciaris, la majoria de les queixes s’ha produït per
la denegació de la sol·licitud, mentre que en un cas s’ha presentat per la
pèrdua, per l’Administració penitenciària, de la sol·licitud per adquirir
aquests beneficis.
Pel que fa a la llibertat condicional, el 66,67% de les queixes es produeix,
novament, per la manca de concessió de la llibertat condicional, mentre
que en el 22,22% dels casos es manifesta la disconformitat davant la manca
de resposta a la sol·licitud de llibertat condicional per part les persones amb
penes privatives de llibertat. Finalment, s’hi afegeix una darrera queixa per
problemes de còmput de temps.
4.9. Prestacions de les administracions públiques
L’apartat de prestacions de les administracions públiques fa referència a les
sol·licituds d’intervenció del Síndic de Greuges davant el que es percep com
a manca d’assistència sanitària per part de les administracions públiques a
les persones internes en centres penitenciaris o bé l’assistència insuficient,
i les dificultats en la tramitació de pensions no contributives. El 76,19% de
les queixes es presenta amb relació a les prestacions sanitàries, mentre que
el 23,81% es refereix a les prestacions socials.
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Assistència social

Gràfic 21: Tipus de queixes sobre prestacions de les administracions
públiques
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En primer lloc, pel que fa a les prestacions sanitàries, el 75% de les queixes
manifesta la disconformitat davant la manca d’assistència sanitària o bé
l’assistència sanitària insuficient. En aquest cas, cal esmentar tres casos, en
què les persones internes havien declarat una vaga de fam. En el 25%
restant, les persones interessades denuncien la manca d’aplicació correcta
del programa d’intercanvi de xeringues (12,5%), la mala praxi del personal
mèdic (6,25%), el diagnòstic erroni d’una malaltia (3,125%) o, finalment, la
manca d’informació del personal mèdic davant la mort d’una persona
interna en un centre penitenciari.
En segon lloc, respecte a les prestacions socials, les queixes s’han produït
per la manca d’ajudes o la denegació de la sol·licitud (30% de les queixes, en
ambdós casos), i els problemes en el cobrament de les pensions quan la
persona ingressa en un centre penitenciari (40%).
4.10. Règim disciplinari, organització, i règim econòmic i administratiu
dels centres penitenciaris
El darrer apartat engloba, atès el reduït nombre de queixes, les sol·licituds
d’intervenció del Síndic relacionades amb el règim disciplinari
(disconformitat amb sancions), l’organització dels centres penitenciaris, o el
règim econòmic i administratiu dels establiments penitenciaris.
Amb relació a l’organització dels centres penitenciaris i el règim econòmic i
administratiu, s’han presentat dues queixes per la manca de coordinació
entre els diferents òrgans col·legiats dels centres. Així mateix, s’han produït
dues queixes amb relació a la pèrdua de pertinences pel que fa a la custòdia
dels objectes de les persones internes en centres penitenciaris i una
respecte a la gestió dels economats.
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Finalment, quant al règim disciplinari, hi ha hagut una queixa del personal
funcionari per una sanció imposada pel Departament de Justícia.
5. LES ADMINISTRACIONS AFECTADES PER LES QUEIXES
En matèria penitenciària, el 94,79% de les queixes s’ha tramitat amb la
col·laboració de l’Administració autonòmica, mentre que la resta es
distribueix entre l’administració estatal, els jutjats i els tribunals, i
l’Administració institucional (en concret, col·legis d’advocats).
Gràfic 21: Distribució de les queixes per tipus d’administració
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Pel que fa a l’Administració autonòmica, el total de les queixes s’ha
tramitat amb el Departament de Justícia. Amb relació a l’Administració
estatal, el 71,43% de les queixes s’ha tramitat amb els ministeris de Justícia
o bé d’Interior, mentre que el 28,57% s’ha gestionat amb la Delegació del
Govern a Catalunya. Quant als jutjats i els tribunals, el 40% de les queixes
s’ha tramitat amb els jutjats de vigilància penitenciària i, en menor mesura,
pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (20%) i els jutjats d’instrucció
(13,3%).
6. LES RESOLUCIONS DEL SÍNDIC
Del conjunt de queixes tramitades pel Síndic (461), cal ressaltar l’increment
que s’ha produït en el nombre de resolucions emeses per la institució, en
termes relatius respecte a la resta de maneres de finalitzar les queixes. Del
conjunt de resolucions del Síndic, en un 79,77% dels casos, el Síndic no ha
observat cap irregularitat en la intervenció administrativa, atenent els
criteris de compliment de la legalitat. Així mateix, quan s’ha presentat la
queixa a la institució, en un 12,56% dels casos l’Administració ha pres
mesures per resoldre el problema. Aquest és el cas d’algunes sol·licituds de
trasllats a centres penitenciaris, manca de resposta a sol·licituds de les
persones interessades o manca d’atenció sanitària.
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Gràfic 22: Tipus de resolució de les queixes plantejades al Síndic
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Pel que fa als suggeriments, el Síndic ha fet ús d’aquest tipus de resolucions
en el 5,58% dels casos per, entre altres, millorar les condicions
d’habitabilitat dels centres, proposar a l’equip de tractament que es valori
la possibilitat de modificar un canvi de grau o fer seguiments més
exhaustius quant a l’atenció sanitària a alguns interns que ho necessiten.
En aquest sentit, cal assenyalar que el nivell d’acceptació dels suggeriments
ha estat del 58,3%, respecte a un 33,33%, en què els suggeriments del Síndic
no han estat acceptats per les administracions i, finalment, un 8,3% en què
els suggeriments han estat acceptats parcialment.
L’1,4% de les resolucions del Síndic s’ha fonamentat en el recordatori de
deures legals. En concret i, d’acord amb la Llei 30/1992, del 26 del novembre,
del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999), es recorda a les
administracions públiques la necessitat de donar resposta a les sol·licituds
de les persones interessades o, entre altres, la necessitat de fer valoracions i
afavorir la progressió de grau si els informes i l’avaluació dels interns ho
aconsellen.
Finalment, pel que fa a les recomanacions, el Síndic ha formulat en el
període comprés entre el 2002 i el 2006 dos recomanacions que han afectat
aspectes com ara la necessitat d’equilibrar l’increment del nombre de
persones internes als centres penitenciaris amb el personal que hi treballa i
la necessitat de mantenir la pensió no contributiva íntegra, tot i que es
pugui acreditar el cost de la manutenció. Quant a aquestes recomanacions,
la primera ha estat acceptada i la darrera, denegada.

37

CAPÍTOL II: ANÀLISI DEL SISTEMA PENITENCIARI DE CATALUNYA
Aquest capítol fa una anàlisi exhaustiva del sistema penitenciari català a
partir del contingut de les queixes promogudes pels mateixos interns i de
les visites periòdiques del Síndic a cadascun dels centres penitenciaris. Pel
que fa a l’estructura, el capítol es divideix en deu apartats, que conformen
la problemàtica principal en aquesta matèria.
1. MASSIFICACIÓ
Una de les qüestions que afecta el món penitenciari i en què ha insistit
molt el Síndic en tots els informes és la massificació dels centres
penitenciaris, tant per les causes com per les conseqüències que se’n
deriven. La massificació és un dels problemes més greus amb què s’afronta
l’execució de les penes i les mesures de seguretat privatives de llibertat, en
la mesura que n’afecta l’orientació constitucional, n’agreuja les condicions
del compliment i dificulta el tractament penitenciari i la reinserció social
dels interns.

L’Informe al Parlament 2005 ja assenyalava que aquesta massificació arreu
dels centres penitenciaris de l’Estat espanyol i de Catalunya s’hauria pogut
preveure fins al punt que ha significat una clara opció de política penal i
penitenciària que ha portat als límits actuals de sobresaturació i que
determina que la taxa d’encarcerament d’Espanya i Catalunya se situï entre
les més altes d’Europa. Les taxes més recents, corresponents al juny de
2007, indiquen valors de 132 i 150 encarcerats per cada 100.000 habitants a
Catalunya i a la resta de l’Estat.
L’Informe al Parlament 2003 per primera vegada fa una anàlisi dels motius
pels quals el nombre de reclusos havia augmentat ininterrompudament,
tant a Catalunya com al conjunt de l’Estat espanyol. Assenyalava que
aquest augment de població reclusa no respon a un increment de la
delinqüència o de la inseguretat ciutadana. Hi ha dos motius que,
bàsicament, expliquen aquest increment: d’una banda, l’enduriment de les
penes per a alguns dels delictes més habituals i l’eliminació de la figura de
la redempció de condemnes pel treball i, de l’altra, les penes alternatives no
privatives de llibertat que estableix el Codi penal, així com també alguns
mecanismes de reducció del temps de presó com ara la llibertat condicional
a les dues terceres parts de la condemna o l’indult particular, que
s’apliquen tímidament.

Llavors ja s’apuntava que les reformes legislatives que el govern de l’Estat
havia anunciat en matèria de seguretat ciutadana feien augurar un nou
impuls a l’augment de la població penitenciària. Això ha estat així perquè
les últimes reformes aprovades des de l’any 2003 confirmen el gir
presenciat en els darrers temps, en el sentit que el legislador s’ha oblidat de
l’enunciat de l’article 25.2 de la Constitució, segons el qual “les penes i les
mesures de seguretat privatives de llibertat s’han d’orientar vers la
reeducació i la reinserció social per donar prioritat a la retribució i a la
prevenció general positiva”.
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Aquestes reformes legals i la política criminal promoguda durant els
darrers anys s’ha traduït en un enduriment de les penes i, en conseqüència,
en un augment de la mitjana del temps d’estada a la presó. Aquests canvis
s’han constatat amb l’agreujament de la duració de la pena de presó, que
en cas d’haver estat condemnat per dos delictes o més pot arribar fins al
límit màxim de 40 anys de presó, per l’enduriment dels criteris per accedir
al tercer grau de tractament, per l’ampliació dels requisits de la llibertat
condicional, per la major restricció de beneficis penitenciaris de l’article 78
del Codi penal i, en definitiva, per l’àmplia restricció dels drets individuals
que orienta tota la reforma. Tots aquests canvis han fet que les persones
que ingressen a la presó triguin més temps a sortir-ne en règims de
semillibertat, en llibertat condicional o en llibertat definitiva.
L’Informe al Parlament 2005 també apuntava que una altra causa que
contribueix a la massificació és la interpretació judicial restrictiva que
predomina en l’àmbit dels permisos ordinaris de sortida, accés a tercer grau
i llibertat condicional, amb l’agreujant d’una falta de criteri unificat
d’interpretació per part dels diversos òrgans judicials encarregats de
l’execució penal, aspecte al qual li dedicarem més endavant un apartat
específic.
A aquest conjunt de causes s’hi ha d’afegir, tal com apunten els informes
2005 i 2006 que aquest creixement, però, no ha estat complementat amb
una inversió adequada en matèria d’infraestructures. Per això, ha calgut
revisar el Pla d’equipaments penitenciaris, que es va presentar per primer
cop el 1996, per fer front a les necessitats actuals de places penitenciàries.
L’Informe al Parlament 2004 feia una anàlisi dels centres penitenciaris que
hi havia a Catalunya per fer palès la situació que llavors presentaven i per
enfocar les futures construccions segons criteris que afavorissin el
tractament penitenciari. Així mateix, descrivia que el Centre Penitenciari
d’Homes de Barcelona, el de Figueres, Tarragona i Girona presentaven tots
una ocupació per damunt de les seves possibilitats. El de Joves també es
trobava massa ple i estava mancat d’instal·lacions específiques des del
punt de vista formatiu, ocupacional i esportiu.
Pel que fa als centres grans de compliment, Quatre Camins i Brians també
es trobaven en una situació de saturació impròpia. Dels centres, el de
Quatre Camins és el que oferia més possibilitats per al tractament i, en
canvi, Brians presentava un model arquitectònic poc recomanable si no
s’organitzava internament amb mòduls autònoms, tal com s’havia previst
inicialment. Finalment, el Centre Penitenciari de Ponent oferia moltes
possibilitats, tot i que necessitava algunes reformes importants. Es va
recordar la necessitat d’ampliar o construir una nova infermeria i cercar
nous espais per a tallers productius i la recuperació del pavelló poliesportiu.
El mateix Informe al Parlament 2004 afirmava que la massificació té com a
conseqüència inevitable el deteriorament de la convivència i de les
condicions de vida de les persones que la pateixen, amb la qual cosa se’n
limita o se n’impedeix la possible reinserció social, i s’agreuja la tensió
interna. La reducció de l’espai, la disminució dels recursos, la qualitat dels
serveis, la insuficiència de personal tècnic per als programes de tractament
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i per al treball productiu són algunes de les conseqüències més directes que
produeix.
Mentre no es construïssin els nous centres penitenciaris que preveia el Pla
d’equipaments, el Síndic enumerava en aquest Informe 2004 tota una sèrie
de solucions i propostes de futur per pal·liar la situació de massificació:


Difondre encara més aquest Pla per donar-lo a conèixer a la
ciutadania en general perquè probablement aquesta actuació
milloraria el grau d’acceptació d’aquests equipaments tan
necessaris.



Concebre aquests nous equipaments d’acord amb els criteris de
gestió efectiva i eficaç, i una racionalitat econòmica, i sense perdre
l’horitzó de la seva finalitat d’existir, que no és altra que oferir un
tractament específic per a cada persona privada de llibertat, d’acord
amb les seves característiques, per dotar-la de les eines i els
mecanismes necessaris perquè retorni a la societat.



Preveure en la lògica arquitectònica d’aquests nous centres el
disseny d’elements i espais necessaris, correctament dimensionats
per utilitzar-los. Concebre àrees d’esport, d’esbarjo, de passeig, de
formació i ocupacionals, i també les destinades al repòs, la higiene,
amb la finalitat de permetre el màxim desenvolupament de les
persones i garantir el respecte dels drets humans.



Configurar els mòduls de vida ordinària com a unitats de
convivència que afavoreixin la relació entre els interns i els
professionals que els atenguin. Es ressalta la importància que té la
intervenció d’aquests professionals a l’interior dels mòduls, entesos
com a unitats bàsiques de vida en comú que han de permetre dur a
terme un treball ben orientat i de col·laboració entre el personal de
règim i el de tractament. És per aquesta raó que el disseny
arquitectònic havia de facilitar el projecte de treball que s’hagués
d’executar.



Fer de la seguretat exterior una eina moderna i efectiva per evitar
l’alarma social que generen les fugues. Calia que els agents
penitenciaris, molt especialment el personal de règim i de
tractament, se sentissin protegits i segurs, sense que això signifiqués
un allunyament de la població interna. La manera eficaç d’intervenir
és la relació personal, no la distància amb el reclús. És per això que
recomanava una atenció directa i personalitzada.



Finalment, el Síndic proposava en aquest Informe 2004 construir
centres de dimensions reduïdes que combinessin una bona gestió i
aprofitament del personal amb un replantejament dels horaris
laborals que el fessin més econòmic des del vessant pressupostari.

Actualment, el creixement de població a les presons continua a un ritme
constant. Des del juny de 2006 al juny de 2007 s’ha passat de 8.911 interns a
9.395. En conseqüència, si la població reclusa creix a un ritme tan
desmesurat com darrerament, la creació de les noves places penitenciàries
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previstes i que recull el Pla d’equipaments penitenciaris i de justícia juvenil
(2004-2010) resultarà novament insuficient. Aquest fet representa un
creixement accelerat de la població penitenciària que s’allunya cada cop
més de les xifres dels països de l’entorn: Portugal, Itàlia, Alemanya, França,
Suècia, Dinamarca i Suïssa; només el supera Anglaterra/Gal·les.
La població estrangera també ha comportat un creixement constant, tant
en termes absoluts com percentuals i continua justificant una part molt
important d’aquest creixement global d’interns a les presons d’arreu de
Catalunya. Actualment, representa quasi el 40% de la població penitenciària
total de Catalunya.
Una dada que també resulta significativa és el creixement de la població
preventiva. El juny de 2007 representa el 21.8% del total de la població
interna. Del total de població preventiva, la presó provisional s’aplica en
una proporció més alta als estrangers que als espanyols, la qual cosa
dificulta els processos de reinserció relacionats amb l’accés al tercer grau i
la llibertat condicional.
2. ATENCIÓ SANITÀRIA
Un dels objectius essencials d’aquesta institució amb relació a l’execució de
la pena privativa de llibertat ha estat intentar, per tots els mitjans possibles
de què disposa l’Administració, l’establiment de línies d’actuació que
permetin una detecció eficaç de les persones amb problemes de salut
mental i l’avaluació dels programes de tractament que, en aquest sentit, es
duen a terme als diversos centres penitenciaris.
2.1. La malaltia mental en l’àmbit penitenciari
La Llei orgànica general penitenciària estableix la separació dels interns que
presentin malaltia o defecte físic o mental dels interns que poden seguir el
règim normal de l’establiment. En realitat, aquesta prescripció legal es
compleix només en part. Els malalts físics són destinats al departament
d’infermeria durant la malaltia, sens perjudici de les sortides a centres
hospitalaris quan calgui. Els malalts psiquiàtrics són traslladats als
hospitals psiquiàtrics penitenciaris, dels quals, fins al setembre de 2003,
només n’hi havia dos a tot Espanya, el d’Alacant i el de Sevilla.
A més, no tots els malalts mentals requereixen un hospital psiquiàtric, però
no hi ha alternativa: presó o hospital. En l’Informe 2003 el Síndic feia palès
que no hi ha centres intermedis on haurien de ser destinats els interns que,
per les seves característiques, no poden estar-se en un centre penitenciari
en règim ordinari. Així mateix, recull que els centres penitenciaris haurien
de tenir un equip especialitzat per a l’atenció i el tractament dels interns
amb disminució psíquica amb el qual es treballessin objectius i programes
concrets per a ells, de manera que els fos més fàcil la sortida cap a un altre
recurs, tant institucional com de l’àmbit familiar.
En la visita al Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona el 2003 es va
considerar insuficient la ràtio de personal de psiquiatria. Igualment, arran
de la visita al Centre Penitenciari Ponent el mateix any es va recordar al
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Departament de Justícia que no s’havia executat la separació compromesa
entre malalts psiquiàtrics i orgànics.
Amb tot, el Síndic assenyala que, en el sistema penitenciari de Catalunya,
l’atenció sanitària ha millorat considerablement els darrers anys com a
conseqüència del conveni de col·laboració de l’any 1991 entre els
departaments de Justícia i Sanitat del Govern català. Aquesta atenció
sanitària es presta amb uns estàndards de qualitat perfectament
comparables als que regeixen, en un mateix territori, la relació de qualsevol
ciutadà amb el sistema nacional de salut.
En els diversos informes al Parlament el Síndic ha assenyalat que les
infermeries dels centres, fins i tot quan tenien la separació adequada entre
els malalts orgànics i psiquiàtrics, no es trobaven en disposició de prestar
determinada assistència. Aquest dèficit es va pal·liar amb l’habilitació
d’unes habitacions dependents de la unitat hospitalària penitenciària, o
habilitant unes places en centres psiquiàtrics, com és el cas del recinte
Torribera, de Santa Coloma de Gramenet.
L’assistència en un recinte hospitalari psiquiàtric sense connotacions
penitenciàries no ha estat exempta de problemes, com el Síndic ha
comprovat en les diferents visites. En aquest sentit, l’Informe de 1998, sobre
la visita al recinte Torribera, afirmava: “Els interns ingressats per via
judicial, que haurien de ser atesos en un hospital psiquiàtric penitenciari,
generen disfuncions”. És per això que es va reiterar al Departament de
Sanitat i Seguretat Social que coordinés les seves actuacions amb el
Departament de Justícia, a fi de crear un establiment psiquiàtric
penitenciari destinat al compliment de les mesures de seguretat privatives
de llibertat aplicades pels tribunals, bo i pal·liant alhora el problema que
representa per als hospitals psiquiàtrics.
Finalment, el Departament de Sanitat i Seguretat Social i el Departament de
Justícia i Interior van acceptar una de les recomanacions del Síndic, amb la
creació d’un hospital psiquiàtric penitenciari per atendre adequadament els
malalts mentals empresonats, fet que va motivar el 2003 l’obertura de
l’actuació d’ofici número 2739/03, sobre hospitalització psiquiàtrica
penitenciària, actuació que es va tractar en la secció de sanitat.
El setembre de 2003 finalment es va inaugurar la unitat hospitalària
psiquiàtrica penitenciària del Centre Penitenciari de Brians. Això fou
possible en aplicació de l’acord de col·laboració que l’any 2001 es va firmar
entre els departaments de Justícia i Interior i Sanitat i Seguretat Social i
l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, amb l’objectiu d’assegurar la
prestació de l’atenció en salut mental als centres penitenciaris de
Catalunya, d’acord amb una concepció integrada i integral del sistema
sanitari d’utilització pública de Catalunya.
La gestió d’aquesta unitat s’encarrega a l’entitat Sant Joan de Déu Serveis
de Salut Mental i s’inspira en els valors de l’orde esmentat i en el model
assistencial que pren la persona malalta com a centre de l’assistència,
integral i personalitzada, amb l’objectiu d’oferir un servei de qualitat, basat
en l’eficàcia i l’eficiència, adaptada per raons òbvies a la normativa penal i
penitenciària. La unitat s’integra en una xarxa assistencial de la qual
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formen part els recursos següents: infermeries psiquiàtriques, unitat
polivalent del Centre Penitenciari Quatre Camins, Unitat Penitenciària
Hospitalària de Terrassa, Centre de Dia Pinel i consultes psiquiàtriques dels
centres penitenciaris.
En els diversos informes al Parlament s’ha celebrat la posada en marxa
d’aquesta nova unitat hospitalària i s’ha valorat positivament la generació
de places de psiquiatria en el Departament d’Infermeria-Psiquiatria de
Quatre Camins i la remodelació de la farmàcia de Ponent. També destaca
especialment la tasca de la Unitat Hospitalària de Terrassa, on la salut ha
de prevaler per damunt del règim penitenciari. En aquest camp, la
coordinació amb la resta de la xarxa assistencial, la interdisciplinarietat i la
continuïtat assistencial extrapenitenciària són bàsiques per millorar
l’atenció d’aquestes persones i garantir una assistència integral i
personalitzada a aquests malalts.
Finalment, pel que fa a les mesures de seguretat, el Síndic assenyalava en
l’Informe al Parlament 2005 que detectava la necessitat d’una major
aplicabilitat dels operadors jurídics i una manca de recursos materials que
facin que l’execució d’aquestes mesures sigui idònia. Alhora, detectava que
els equips mèdics i facultatius dels centres penitenciaris no proposen la
mesura que estableix l’article 60 del Codi penal, que per mitjà d’un procés
contradictori permet la revisió de la mesura de seguretat.
2.2. L’atenció a les drogodependències
Des que l’any 1984 la Generalitat de Catalunya va assumir les competències
en matèria penitenciària, la intervenció en l’àrea de drogodependències als
centres penitenciaris va esdevenir un objectiu preferent. El Departament de
Justícia i de Sanitat i Seguretat social col·laboren des de l’any 1990 per dur a
terme diferents actuacions encaminades a oferir alternatives d’atenció als
interns drogodependents. Actualment tots els centres penitenciaris de
Catalunya apliquen programes d’intervenció amb drogodependents. També
s’ha potenciat la col·laboració amb entitats externes que poden oferir
suport i seguiment als interns, i que completen l’oferta assistencial que hi
ha als centres penitenciaris.
L’Informe al Parlament 2004 destacava l’important increment, la
consolidació i el desenvolupament de programes i també remarcava
l’augment de les derivacions a recursos comunitaris de la Xarxa d’Atenció a
Drogodependències.

a) Comunitats terapèutiques
Amb l’aprovació del Decret 184/1990, del 20 de juny, es va crear el Programa
d’atenció especialitzada per al tractament de conductes addictives (DAE),
en règim de comunitat terapèutica dins del Centre Penitenciari Quatre
Camins, que va ser la primera comunitat terapèutica de tot l’Estat.
El Síndic ha visitat aquest departament en diverses ocasions. De la
informació obtinguda sobre l’evolució d’aquest programa des de l’inici,
l’Informe al Parlament 2004 en recollia alguns dels resultats, com ara temps
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d’estada, nombre d’ingressos, abandonament del programa, trencaments
de condemna, etc.
Tenint en compte els bons resultats del DAE del Centre Penitenciari Quatre
Camins, la llavors Direcció General de Serveis Penitenciaris i de
Rehabilitació va considerar crear un departament d’atenció especialitzada
per a dones. El DAE per a dones es va inaugurar al final de 1993 al Centre
Penitenciari de Brians. Darrerament s’ha inaugurat un nou DAE a Ponent i
al Centre Penitenciari Brians s’ha creat un espai específic dins de la presó
per atendre els drogodependents. Aquest centre, que es va posar en marxa
el mes d’octubre de 2005, coordina diversos programes de toxicomanies,
com ara el tractament amb metadona, l’intercanvi de xeringues o els
destinats a prevenir-ne i detectar-ne el consum.
L’Informe al Parlament 2006 assenyalava que cal generalitzar aquest model
d’atenció als toxicòmans a la resta de presons catalanes. Segons es va
informar el Síndic, està previst d’incloure aquest servei integrat als nous
centres penitenciaris en construcció. En el DAE, l’abordatge de la
toxicomania es fa des d’una perspectiva integral. És a dir, el tractament va
més enllà d’intentar que l’intern no consumeixi. L’objectiu és aconseguir el
màxim període d’abstinència de drogues, però, principalment, donar eines i
aprenentatges per provocar un canvi d’estil de vida que permeti consolidar
l’abstinència.

b) Intercanvi de xeringues
Una altra alternativa d’intervenció en drogodependències per als interns
dels centres penitenciaris de Catalunya és el Programa d’intercanvi de
xeringues. El consum de drogues per via intravenosa és la principal causa
de difusió de la sida a l’Estat espanyol i a Catalunya, conseqüència directa
de la pràctica de compartir el material d’injecció entre els drogoaddictes.
Per això diferents institucions i col·lectius han dut a terme programes
especialment dirigits a aquestes persones amb la finalitat d’eradicar les
pràctiques de risc i oferir-los informació sobre la sida i les
drogodependències, entenent que la prevenció és l’única solució possible
pel fet que encara no s’ha trobat cap sistema eficaç per combatre-la.
Una d’aquestes estratègies conforma els programes d’intercanvi de
xeringues. L’any 1993 comencen a consolidar-se a Catalunya (fora dels
centres penitenciaris). En aquest programa hi participen: centres d’atenció
primària de salut, oficines de farmàcia i centres de tractament de
drogodependències, entre altres, de manera que es pot facilitar, a més de
material d’injecció, la integració dels usuaris de drogues com a malalts al
sistema penitenciari.
L’objectiu d’aquests programes és disminuir els riscos derivats de l’ús de
drogues per via parenteral, tant als consumidors —facilitant-los que no
comparteixin xeringues, que utilitzin material estèril per injectar-se i
oferint-los educació sanitària per reduir els danys associats a aquest tipus
de pràctica addictiva— com al conjunt de la població reduint
l’abandonament de xeringues abandonades pel carrer que poden provocar
punxades accidentals.
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Nombrosos estudis han demostrat que aquests programes redueixen l’hàbit
de compartir el material d’injecció i, per tant, també la incidència d’infecció
per VIH, i a més, no incrementen el nombre d’usuaris ni tampoc el consum
de drogues en l’àmbit penitenciari. L’Estat espanyol des de l’any 1997 té
experiència en l’aplicació d’aquest tipus de programes. A tall d’exemple, a
la presó de Basauri al País Basc es va demostrar que era perfectament
possible aquest tipus de programa a la presó.
El Parlament va aprovar per unanimitat el 6 de febrer de 2003, mitjançant
una proposició no de llei, instar el Govern de la Generalitat a aplicar
progressivament el Programa d’intercanvi de xeringues (PIX) a tots els
centres penitenciaris de Catalunya. D’acord amb aquesta proposició, la
Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil va
elaborar un programa pilot per aplicar aquest programa al Centre
Penitenciari de Tarragona.
La posada en marxa d’aquest programa no va ser fàcil, com a conseqüència
de l’oposició d’una part del personal funcionari; malgrat aquestes
dificultats, es va posar en funcionament. En la visita al Centre Penitenciari
de Tarragona, el mes de juny de 2003, el Síndic va constatar la instauració
d’aquest programa i va preveure de fer-ne una avaluació al cap de sis
mesos de funcionament (actuació d’ofici 2168/03).
El Síndic es va dirigir al llavors Departament de Justícia i Interior indicant-li
que tenia coneixement que la implantació del programa d’intercanvi de
xeringues s’havia negociat amb els sindicats fins a assolir un acord que
alterava substancialment el contingut inicialment programat, per tal com
eliminava la intervenció del personal sanitari previst i el seu seguiment. El
Síndic no discuteix la participació sindical en la fixació de condicions en
l’àmbit salarial, d’horaris, d’higiene en el treball, però determinar si aquest
programa ha de tenir un contingut sanitari o bé s’ha d’articular un altre
sistema que canviï aquesta naturalesa sanitària no sembla el contingut
propi de la negociació sindical.
En tot cas, es va constatar que l’incompliment per part del personal del
centre de l’acord assolit entre el Govern i els sindicats en aquest punt va
reintegrar el programa a l’àmbit sanitari i a la confidencialitat de la seva
aplicació. Amb caràcter general, el Síndic va donar el seu parer que cal
valorar els límits d’allò susceptible de negociació amb vista a garantir la
desitjable pau sindical.
Al cap de sis mesos es va informar el Síndic que no s’havia registrat cap alta
de VIH a la presó i que no s’havia produït cap incident remarcable derivat
de l’ús de les xeringues amb agulla retràctil que s’utilitzen en el programa.
El Síndic va considerar, doncs, que s’havia d’avaluar sense demora el
programa pilot i si es confirmaven les dades del bon èxit, implantar-lo
ràpidament al conjunt dels centres penitenciaris.
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c) Morts a la presó
El Síndic ha dut a terme de manera continuada durant els últims anys
actuacions d’ofici amb relació a persones que moren dins del sistema
penitenciari.
L’any 1999 es va morir un total de 64 persones durant el compliment de la
condemna. De llavors ençà el nombre de morts es va mantenir més o
menys estable i va arribar al seu punt més àlgid l’any 2005 amb un total de
74. L’any 2006 el nombre de morts disminueix considerablement amb 52.
Una part d’aquestes defuncions es produeix a dins dels centres
penitenciaris i una altra, fora.
Amb relació a l’actuació d’ofici registrada amb el número 913/05, relativa al
seguiment de les actuacions realitzades per l’Administració penitenciària
de Catalunya amb referència a les morts d’aquests interns, es va tenir
coneixement dels diversos programes marc que es duien a terme dins dels
centres penitenciaris. Després d’estudiar-los, el Síndic va posar en
coneixement de la Secretaria de Serveis Penitenciaris la necessitat de
dissenyar programes d’intervenció eficaços amb interns que presentin
riscos de suïcidi, d’accentuar línies d’actuació que permetin una detecció
eficaç d’aquest risc i d’avaluar aquests programes en cadascun dels centres
penitenciaris.
La Secretaria va respondre que compartia la preocupació i l’interès del
Síndic per millorar aquests programes i que l’informaria dels canvis que en
el futur s’introduïssin. Tanmateix, en vista que transcorria el temps i que la
revisió d’aquests programes no es duia a terme, el Síndic va tornar a obrir
una nova actuació d’ofici registrada amb el número 100144/06.
Amb l’obertura d’aquesta nova actuació, el Síndic s’ha adreçat a la
Secretaria i li ha sol·licitat un informe actualitzat relatiu a l’avaluació i el
seguiment dels programes esmentats, i les revisions que se n’hagin pogut
fer tenint en compte que el document “Les pautes per a la prevenció de
suïcidis”, elaborat per la llavors Direcció General de Serveis Penitenciaris,
data de l’octubre de 1997. També li ha sol·licitat informació sobre els
protocols d’actualització que utilitzen els centres penitenciaris d’arreu de
Catalunya en aquesta matèria i sobre les actuacions dutes a terme en els
supòsits de concurrència de variables de risc de suïcidi en interns amb una
patologia psiquiàtrica. Actualment, el Síndic encara no n’ha obtingut
resposta.
3. TRASLLAT D’INTERNS
En l’Informe al Parlament 2005 per primera vegada el Síndic fa palesa la
dificultat dels interns d’ambdues administracions penitenciàries per ser
traslladats als centres penitenciaris més propers al domicili familiar arran
del volum de queixes que creix sobre aquesta matèria. El Reial decret
1436/1984, del 20 de juny, sobre normes provisionals de coordinació de les
administracions penitenciàries estableix, en l’article 4.3, que si un
establiment proposa el trasllat d’un intern en l’àmbit territorial d’una altra
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administració, l’administració que l’haurà de rebre només s’hi pot oposar
per una manca de places o d’acreditació de vinculació familiar.
El Síndic ha observat durant tot aquest temps que la manca de places al
centre sol·licitat és la causa més freqüent per la qual la Secretaria de
Serveis Penitenciaris denega les sol·licituds de trasllat que efectuen interns
presos a la resta de l’Estat espanyol amb vinculació familiar contrastada a
Catalunya. La discrecionalitat de l’Administració en aquest àmbit respon a
uns criteris propis d’organització i funcionament en matèria de trasllats
dins de la potestat autoorganitzativa que xoca molt sovint amb el principi
de proporcionalitat. La manca de places al centre sol·licitat passa per
davant de la valoració d’altres variables de tipus familiar i dels perjudicis
que aquest allunyament comporta per a l’intern i la seva família.
Dins d’aquest context institucional, el Síndic planteja la necessitat de
proposar solucions que permetin el compliment efectiu de la finalitat
assignada a les penes i les mesures de seguretat privatives de llibertat
tenint en compte el volum de queixes de trasllat existents. En l’Informe al
Parlament 2005 i 2006 el Síndic apunta que s’hauria de fomentar la
coordinació entre administracions mitjançant reunions periòdiques i
habituals que permetin desblocar la situació actual de falta de trasllats. A
tall d’exemple, en les sol·licituds de trasllats en què s’acrediti vincles
familiars en una o altra administració, es podria fer un intercanvi numèric
equitatiu, sense que això comportés un increment de la població
penitenciària de l’administració corresponent. Tot això, sens perjudici de
valorar i prioritzar cada cas, atesa la gran quantitat de demandes existents.
Pel que fa a Catalunya, i dins el marc dels criteris propis d’organització i
funcionament de l’Administració catalana, s’observa que es prioritzen les
sol·licituds de trasllat d’interns classificats en tercer grau o dels que es
troben en segon grau amb una vinculació familiar acreditada i una proposta
favorable de permís (o que ja en gaudeixen).
En l’Informe al Parlament 2006 el Síndic fa una crida a la sensibilització per
prioritzar l’estudi de les sol·licituds de trasllat de dones preses,
especialment les que tenen fills. Assenyala que caldria prioritzar també els
trasllats de persones que han estat condemnades fora d’Espanya i que han
estat traslladades per l’aplicació del Conveni sobre trasllats de persones
condemnades, signat a Estrasburg el 21 de març de 1983. El procediment
establert en aquests casos i la burocratització excessiva agreuja la situació
per la qual ha de passar l’intern des que surt de l’estat de condemna fins
que arriba a l’estat de compliment, sense comptar el temps que ha de
transcórrer per poder ser traslladat de l’Administració central a la catalana.
Pel que fa al grup de queixes que ha rebut el Síndic, en la gran majoria hi ha
una vinculació familiar contrastada. La situació de la família és precària, la
qual cosa impedeix que es pugui traslladar a veure l’intern amb tanta
freqüència. Per tant, l’intern és privat de mantenir els lligams familiars. A
aquesta situació s’hi ha d’afegir —i així ho manifesten els interns i les seves
famílies— que aquests trasllats, que es fan normalment per carretera,
posen en perill la seguretat i la salut de tots el membres, sens perjudici de
les conseqüències negatives per a la salut i la dignitat dels interns que
comporta fer els trasllats amb els vehicles destinats a aquests fins.
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En l’àmbit de trasllats d’interns dins de Catalunya, el volum de queixes
també constitueix un gruix important. Les queixes en aquest camp
responen a motius d’incompatibilitats amb altres interns o funcionaris o bé
a la necessitat d’apropar-se al domicili familiar. En aquest últim supòsit, hi
ha interns de l’àrea de Tarragona i Terres de l’Ebre que desitgen romandre
al Centre Penitenciari de Tarragona; i de l’àrea de Girona que desitgen
romandre o bé al Centre de Figueres o bé al de Girona. Malauradament, són
centres petits que estan molt massificats i que tan bon punt un intern hi
ingressa, passa a penat i és classificat, se l’assigna a un centre de
compliment més gran per la impossibilitat real d’albergar més interns.
Cal afegir, a més, la dificultat que tenen moltes famílies per desplaçar-se
als centres de compliment finalment assignats perquè, malgrat ser els més
propers, són lluny dels domicilis respectius i aquestes famílies no disposen
de prou mitjans materials i personals per arribar-hi. El Síndic també ha
insistit que a l’hora d’efectuar els trasllats es tingui cura de les pertinences
personals dels interns perquè s’han rebut queixes en les quals els interns
plantegen que els han perdut efectes personals o bé el temps que han hagut
d’esperar sense la roba després d’haver-la reclamat diverses vegades.
Tanmateix, el Síndic ha ressaltat l’esforç que fa la Secretaria en aquest
àmbit, ja que sempre que les circumstàncies personals i de tractament de
l’intern en permeten el trasllat, la Secretaria efectua el canvi de centre. En
els casos en què la manca de places o les incompatibilitats amb el centre
sol·licitat impedeixen un primer trasllat, hi ha el compromís de la
Secretaria de valorar la corresponent sol·licitud de trasllat un cop ha
transcorregut un temps.
D’un total de 76 casos, dins de Catalunya es trasllada a l’intern en un 40,7%
a partir de la intervenció del Síndic. En canvi, quan les sol·licituds
procedeixen d’interns que estan presos fora de Catalunya i volen venir a
complir condemna aquí, la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació
i Justícia Juvenil només ha acceptat la sol·licitud del Síndic en un 29,4% en
el període comprès entre el 2002-2006. D’aquests percentatges se’n desprèn
el que s’esmentava anteriorment quant a les dificultats que tenen els
interns de la resta de l’Estat espanyol de ser traslladats a Catalunya per
motius de vinculació familiar.
4. TREBALL PENITENCIARI
L’article 26 de la Llei orgànica general penitenciària estableix que el treball
penitenciari es configura com un dret i com un deure de l’intern i n’és un
element fonamental del tractament. La interlocutòria del 14 de març de
1988, dictada pel Tribunal Constitucional en el recurs d’empara número
87/1987, estableix que “El derecho a un trabajo remunerado y a los
beneficios correspondientes de la Seguridad Social, que el artículo 25.2 de la
CE reconoce a quines se encuentran cumpliendo condena de prisión, son
derechos que se insertan en los fines de reeducación y reinserción social a
los que por exigencia constitucional deben orientarse las penas privativas
de libertad [...].”
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És per aquest motiu que l’Informe al Parlament 2006 estableix que un dels
objectius que s’ha de marcar la política penitenciària dels propers anys és
aconseguir que el màxim nombre de persones puguin accedir a
desenvolupar un treball mentre compleixen condemna. Si bé l’estudi El
treball a les presons que va presentar el Departament de Justícia recull que
1.815 interns dels centres penitenciaris de Catalunya treballen als tallers
productius del CIRE, un 52% de la població disponible per treballar no ho
pot fer, és a dir, gairebé la meitat de presos aptes i disponibles, pel motiu
que sigui, no treballa. El fet que l’Administració penitenciària sigui incapaç
d’oferir llocs de treball a tots els que ho demanen explica que aquesta hagi
de seleccionar i prioritzar uns interns per sobre d’uns altres i que hagi de
programar altres activitats complementàries de manera que l’intern tingui
tot el dia ocupat.
Arran de la visita que el Síndic va dur a terme als centres penitenciaris de
Catalunya l’any 2005, es va detectar el gran nombre d’interns que es
trobaven als patis dels centres respectius sense fer res. Igualment, es va
detectar la necessitat d’habilitar espais per a tallers productius i artístics,
atès que la infraestructura dels centres era deficitària i insuficient, a causa
un cop més de l’increment de població penitenciària.
Igualment, l’Informe al Parlament 2005, quant al treball penitenciari,
assenyala que:
•

El nombre total de persones desocupades és més elevat en
comparació amb la població total.

•

Els salaris que cobren els treballadors s’allunyen dels que cobren els
treballadors en un medi normalitzat.

•

La preparació professional de les persones recloses és, generalment,
insuficient.

•

Cal comptabilitzar la jornada laboral amb la realització d’altres
activitats previstes en els programes de tractament dels interns.

Per aquest motiu, el Síndic en l’Informe al Parlament 2005 fa tota una sèrie
de recomanacions a fi de millorar la situació del treball penitenciari a les
presons. En aquest sentit recomana:
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La col·laboració institucional entre totes les administracions.



La dotació, dins els nous centres penitenciaris, d’espais destinats a
tallers que facilitin al màxim l’ocupació dels interns en cada centre i
la renovació dels existents als centres actuals.



El treball d’adults com a base de la seva rehabilitació compaginat
amb altres activitats de tractament.



L’impuls del model de tallers externs.



L’increment de l’oferta de formació ocupacional.



La revisió dels serveis interns, juntament amb la previsió de la
dotació econòmica corresponent per part de l’Administració
penitenciària.



La col·laboració necessària de la societat perquè la inserció del pres
per mitjà del treball sigui efectiva. No n’hi ha prou amb l’acció dels
poders públics, sinó que és una responsabilitat compartida entre
administracions penitenciàries, resta d’administracions i conjunt
d’entitats que treballen en el camp d’atenció a les persones.

Pel que fa al treball formatiu, en les visites als centres penitenciaris que es
van dur a terme durant el 2004, es va poder apreciar que encara hi havia un
excés de treball manipulatiu, que és poc formatiu per als interns i que no
ajuda a la qualificació professional. Així doncs, l’Informe al Parlament 2004
ja recomanava la necessitat de fer un esforç per incrementar un treball
productiu que fos a la vegada formatiu, sense menysprear, però, cap treball
que pogués arribar als centres penitenciaris catalans. En definitiva, es
tracta d’afavorir la reinserció social per facilitar l’adaptació progressiva dels
interns al món exterior i també per trobar una feina estable després de
complir condemna.
El Síndic ha rebut des de l’any 2005 queixes de diversos interns dels centres
penitenciaris d’arreu de Catalunya sobre les pensions d’invalidesa o
jubilació que tenen reconegudes, en la seva modalitat no contributiva, i les
quantitats que els retenen en concepte de manutenció a càrrec de
l’Administració, una vegada ingressen a la presó. D’acord amb la legislació
vigent, la normativa que regula les pensions no contributives de la
Seguretat Social és competència estatal i la Generalitat de Catalunya actua
com a òrgan gestor.
En virtut dels convenis de col·laboració en la gestió d’aquesta matèria, i
amb la finalitat d’homogeneïtzar les actuacions dels diferents òrgans
gestors, l’IMSERSO adopta criteris d’interpretació normativa davant els
diferents supòsits plantejats, criteris que són actualitzats i editats amb la
finalitat de facilitar-ne la consulta pels òrgans gestors. Entre els criteris
assenyalats, hi figura el cas dels sol·licitants de pensió no contributiva per
jubilació o invalidesa privats de llibertat als centres penitenciaris. La
sentència dictada per la Sala Social del Tribunal Suprem del 20 de desembre
de 2000 admet com a ingressos computables o com a béns o drets de
naturalesa prestacional de l’intern a presó el cost derivat de la manutenció
dels pensionistes, que es pot deduir de la pensió no contributiva, amb la
valoració i l’acreditació prèvies d’aquest cost.
Pel que fa a la jurisprudència del Tribunal Suprem, des de l’1/01/2001, s’està
aplicant a la gestió de les pensions no contributives de Catalunya la
doctrina d’aquesta sentència, no la dels vots particulars que recull que
encara que s’acrediti el cost d’aquesta manutenció es conservi sempre el
dret a la pensió no contributiva íntegra. És en virtut d’aquesta doctrina de
vots particulars que l’Administració hauria de fer la seva interpretació. Per
aquest motiu, i tenint en compte la incidència que aquest tema té sobre el
sistema penitenciari i el fet que afecta un dels col·lectius més desprotegits
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socialment, el Síndic va decidir enviar al Defensor del Poble tot un conjunt
de consideracions perquè en fes una valoració.
El Síndic entén que la sentència del 20 de desembre de 2000, dictada en
cassació per la unificació de doctrina, ofereix una interpretació molt
restrictiva de la normativa estatal respecte a aquesta matèria, i en
particular quan s’aplica a persones que es troben privades de llibertat. El
Síndic considera que encara que l’estada forçosa en un centre penitenciari
proporcioni necessàriament a la persona interna allotjament i menjar, i
malgrat que el cost que comporta aquesta manutenció sigui susceptible de
quantificació, no es pot configurar aquest cost com una renda o un ingrés
de l’intern.
De fet, la normativa penitenciària estableix com un dels drets dels interns
l’alimentació. Així, l’Administració ha de proporcionar als interns una
alimentació controlada mèdicament, convenientment preparada, que
respongui en quantitat i qualitat a les normes dietètiques i d’higiene, tenint
en compte el seu estat de salut, la naturalesa del treball, etc. Alhora, aquest
subministrament forçós d’allotjament i menjar no és una renda capital,
però tampoc es configura com a renda del treball, ja que no es deriva de
l’exercici d’activitat per compte propi o d’altri. Es tracta d’un deure de
l’Administració penitenciària que es deriva de la relació de subjecció
especial que té amb l’intern. En cap cas hi té a veure que les rendes de
treball siguin en metàl·lic o en espècie, ja que no són una activitat
voluntària del que les rep adreçada a aquesta finalitat. L’intern les percep
com a conseqüència de la seva estada a la presó sense que tingui una
intenció remuneratòria o substitutiva, ni hi hagi un pla d’igualtat entre qui
ho dóna i qui ho rep.
El Defensor del Poble va estudiar la proposta del Síndic, però no aprecià que
l’Administració vulnerés l’ordenament jurídic o menyspreés l’exercici d’un
dret o llibertat fonamental, perquè la seva interpretació segueix en tot
moment el criteri fixat pel Tribunal Suprem en la sentència d’unificació de
doctrina. Per tot això, el Síndic va trametre aquesta proposta al Parlament
de Catalunya per si considerés oportú la presentació d’una iniciativa
legislativa davant les Corts Generals d’acord amb l’article 87.2 de la
Constitució.
Amb data 28 de març de 2007 la Mesa del Parlament, en sessió tinguda el
dia 27 de març de 2007, va comunicar al Síndic que havia pres nota de
l’escrit i que n’havia acordat la tramesa als grups parlamentaris que són els
qui, d’acord amb el Reglament, poden exercir-hi les accions parlamentàries
que considerin pertinents.
5. LLIBERTATS I BENEFICIS PENITENCIARIS
Des de l’entrada en vigor del Codi penal de 1995 que va desaparèixer la
redempció de penes pel treball, els únics beneficis penitenciaris que
permeten suavitzar els nivells de punició i aflictivitat de la pena de presó
són la llibertat condicional i l’avançament d’aquesta.
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Alhora, el Reglament penitenciari de 1996 recull a l’article 206, com a
benefici penitenciari, la figura de l’indult particular que proposa l’equip de
tractament al jutge de vigilància. De fet, fins al moment actual ha constituït
una norma que no ha tingut cap aplicació pràctica, ni per part de les
administracions penitenciàries, ni per part dels jutges de vigilància
penitenciària.
En l’Informe al Parlament 2005 el Síndic assenyala que es detecta una
manca de propostes de sol·licitud d’indult particular i que l’article 206 no té
aplicabilitat perquè l’Administració no fa propostes davant la manca de
respostes dels jutges de vigilància penitenciària. A tall d’exemple, assenyala
que el 2005 el Centre de Ponent tan sols havia tramitat dues propostes
d’indult. En aquest sentit cal assenyalar que actualment és vigent la Llei de
18 del juny de 1870 que estableix regles per a l’exercici de la gràcia d’indult.
En aquest camp, cal recordar també que l’article 168.2 de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya disposa la possibilitat que la Generalitat pugui
emetre informes en el procediment d’atorgament d’indults. Dels canvis
realitzats al Codi penal de 1995, amb més de vint lleis orgàniques, en cal
ressaltar el que es refereix a l’avançament de la llibertat condicional fins a
un màxim de 90 dies per cada any de compliment efectiu, un cop extingida
la meitat de la condemna (a excepció dels delictes de terrorisme o els
comesos al si d’organitzacions criminals) i condicionat al desenvolupament
continuat d’activitats laborals, culturals i ocupacionals; així com que
s’acrediti, a més, la participació efectiva i favorable en programes de
reparació a les víctimes o programes de tractament o desintoxicació, si
escau.
Aquesta reforma fonamental per al tractament i per al procés de reinserció
social en un estat en què la pena de presó constitueix quasi de forma
exclusiva la resposta del sistema penal a la delinqüència i el delicte ha estat
limitada per la mateixa reforma penal. D’una banda, perquè estableix
l’excepcionalitat en l’avançament de la llibertat condicional i, de l’altra,
perquè estableix limitacions significatives a l’accés al tercer grau de
tractament penitenciari, avantsala de la llibertat condicional i requisit legal
per concedir-la. En aquest context, cal assenyalar que, a més de les
limitacions legals per accedir a la llibertat condicional, n’hi ha d’altres
d’índole judicial i administrativa.
La limitació legal prové de la reforma de l’article 36.2 del Codi penal, que
estableix l’anomenat “període de seguretat” (procedent de la legislació
penal francesa) i que limita l’accés al tercer grau de tractament a les penes
superiors a 5 anys i que no tinguin complerta la meitat de la condemna,
llevat que es promogui davant del jutge de vigilància l’aplicació del règim
general de compliment. Les limitacions judicials responen a la pràctica
generalitzada de recursos de la Fiscalia de Vigilància Penitenciària de
recórrer contra les resolucions de classificació-progressió a tercer grau de
tractament, fet reflectit en els informes del Departament de Justícia (el
percentatge més alt de recursos correspon a resolucions de tercer grau).
La Circular 2/2004 de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i
Justícia Juvenil, sobre el procediment de proposta, elevació i seguiment de
la llibertat condicional, pel que fa als criteris orientadors per a la proposta
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d’aplicació de l’article 205 del Reglament penitenciari, estableix una sèrie de
condicions, entre les quals destaca, com a criteri general, haver complert
un mínim d’un 10% de la condemna en règim obert, és a dir, com a mínim 9
mesos per proposar l’avançament de la llibertat condicional a les dues
terceres parts de la condemna.
El Síndic en l’Informe 2005 ja apunta que la interpretació que
l’Administració penitenciària catalana fa de l’article 91.1 del Codi penal, en
establir un requisit temporal suplementari que no fixa el Codi penal, va en
perjudici de l’intern a més d’incomplir el principi de reserva de llei. Així
mateix, pel que fa al criteri
d’haver desenvolupat continuadament
activitats laborals, culturals o ocupacionals per a la proposta d’avançament
de la llibertat condicional a les dues terceres parts de la condemna, el
Síndic entén, a diferència del que estableix la circular esmentada, que no
necessàriament fa referència a la seva estada en tercer grau de tractament,
sinó a la seva estada en segon de tractament dins de la interpretació global
que la Llei orgànica general penitenciària estableix del tractament i que
disposa l’article 62.
Per tot això, el Síndic va recomanar en aquest informe 2005 l’eliminació
d’aquests dos criteris que comporten un enduriment de les possibilitats
d’accedir a la llibertat condicional.
Les limitacions a l’accés a la llibertat condicional es poden esquematitzar
de la manera següent:
1. Com a regla general en el moment que els interns accedeixen a un
tercer grau de tractament, les dates de compliment de condemna
estan molt avançades, a la meitat de la condemna, dues terceres
parts i tres quartes parts d’aquesta, i en molts casos la data de
llicenciament definitiu és molt pròxima.
La realitat d’aquesta situació als centres penitenciaris a Catalunya
presenta:
Del total de penats (sense causes preventives) en el sistema
penitenciari de Catalunya el 23 de març de 2007, 1.321 tenien
complertes les tres quartes parts de la condemna; 1.948, les dues
terceres parts i 3.436 tenien complerta la meitat de la condemna.
La qüestió és més greu des d’un punt de vista del tractament, si
analitzem el total de la població penada i classificada en tercer grau,
384 interns han complert les tres quartes parts de la condemna; 600,
les dues terceres parts i 1.059, la meitat de la condemna.
La realitat descrita s’ha anat reproduint en anys anteriors, fet que va
determinar que el Síndic sol·licités a l’Administració penitenciària de
Catalunya, en l’Informe al Parlament 2005, un estudi de la situació i
possibles solucions.
2. Un cop l’intern és classificat-progressat a tercer grau de tractament,
molts expedients de llibertat condicional són ajornats per les
comissions territorials d’assistència social.
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3.

Les dates en què un intern accedeix a la llibertat condicional, molts
cops, s’aproximen a la llibertat definitiva.

4. A diferència de l’Administració penitenciària central, el nombre de
llibertats condicionals ha presentat un descens progressiu a
Catalunya; malgrat la petita recuperació observada durant l’any 2005,
la tendència ha estat decreixent. En xifres absolutes les propostes de
llibertat condicional l’any 2006 han estat menys nombroses que l’any
2005 (577 propostes el 2005 i 574 el 2006).
5. A tot això s’hi ha d’afegir les disposicions de reforma legal del Codi
penal establertes en el projecte de reforma presentat el 16-1-07, que
estableix limitacions a l’accés al tercer grau i a la llibertat condicional
a condemnats reincidents i habituals; mesures que igualment
limitaran les possibilitats de suspensió i substitució de condemna.
Aquest esquema quan s’integra en una anàlisi de dret comparat resulta que
la regulació més punitiva de la llibertat condicional correspon a l’Estat
espanyol. Com es veurà en l’estudi del capítol tercer, la llibertat condicional
prevista (com a regla general) quan es compleix la meitat de la condemna
és regulada a França, Itàlia i Portugal si la condemna és inferior a 5 anys. La
llibertat condicional al compliment de les dues terceres parts és regulada
com a regla general a Alemanya, Suècia (combinada amb un període de
prova), Suïssa i França (de forma excepcional). La llibertat condicional, en
canvi, es preveu de forma general a partir del compliment de les tres
quartes parts únicament a Espanya i, de forma excepcional, a Itàlia si el
condemnat és reincident i a Portugal, si la pena és superior a 5 anys.
6. PRINCIPI DE
PENITENCIÀRIA

SEGURETAT

JURÍDICA

EN

L’EXECUCIÓ

PENAL

I

En una de les actuacions d’ofici desenvolupada pel Síndic (8313/05) en
l’àmbit de l’Administració penitenciària de Catalunya es va detectar
l’existència de criteris diferenciats en les actuacions efectuades pels
diversos jutjats de vigilància penitenciària amb interpretacions totalment
divergents respecte dels continguts dels efectes suspensius dels recursos
d’apel·lació contra les resolucions del jutge de vigilància penitenciària, que
fan referència a la classificació dels penats i que poden donar lloc a
l’excarceració del penat o a la concessió de la llibertat condicional quan es
tracti de delictes greus (nou apartat 5 de la disposició addicional 5a de la
Llei orgànica 6/1985, de l’1 de juliol, del poder judicial.)
Això provoca resolucions divergents sobre el contingut de l’execució
penitenciària i del compliment de les penes privatives de llibertat, i genera
situacions d’inseguretat jurídica en el compliment de les penes, segons el
centre penitenciari en el qual es trobi ubicat l’intern i del criteri que adopti,
tant el Ministeri Fiscal per interposar el recurs com el del jutge de vigilància
penitenciària per donar-li els efectes suspensius o no.
Així, en matèria de permisos ordinaris, el criteri de tots els jutges de
vigilància penitenciària és la no-execució fins que la resolució no és ferma.
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Respecte de la sol·licitud de suspensió provisional del gaudiment del
permís, sembla que el Jutjat de Vigilància Penitenciària 3, de vegades,
determina directament la revocació de la seva interlocutòria. Els altres
resolen l’autorització de la suspensió o no, d’acord amb la proposta de
l’equip de tractament.
Pel que fa a les propostes d’aplicació de la modalitat de vida de l’article
100.2 del Reglament penitenciari, el Jutjat de Vigilància Penitenciària 1 dóna
efectes suspensius si resol amb la no-autorització, el Jutjat 2 no dóna
efectes suspensius fins que la resolució no és ferma, el Jutjat de Vigilància 3
llavors no havia denegat cap proposta i el 4 només l’admet a un efecte i no
suspèn l’execució fins a la fermesa.
Respecte de la llibertat condicional, no hi ha efectes d’excarceració fins que
la resolució no és ferma. Aquests criteris no han estat unificats per les
actuacions dels òrgans penitenciaris d’apel·lació i, a la pràctica —assenyala
el Síndic— han esdevingut una interpretació restrictiva del que estableix
l’article 9.3 de la Constitució.
Tal com assenyala la Instrucció 11/2005 de la Fiscalia General de l’Estat
sobre la instrumentalització efectiva del principi d’unitat d’actuació, que
estableix l’article 124 de la Constitució, el principi de seguretat jurídica ha
de garantir als ciutadans que rebin el mateix tractament jurídic en
l’aplicació del dret davant qualsevol òrgan jurisdiccional i en qualsevol lloc
del territori de l’Estat, amb una integració en l’ordenament europeu, estatal
i autonòmic per mitjà d’un sistema jurídic, que tan sols pot funcionar
adequadament si es garanteix la seguretat jurídica i també l’obligada
conseqüència del principi d’igualtat que proclamen els articles 1 i 14 de la
Constitució.
Per tot això, per unificar criteris legals en matèria d’execució penal i del
compliment de les penes privatives de llibertat i per donar el mateix
tractament jurídic als interns, independentment del centre en el qual
romanguin, el Síndic ha suggerit que s’hauria de constituir, en l’àmbit
jurisdiccional de Catalunya, una sala per a la unificació de doctrina en
matèria penitenciària, establerta en el malaurat projecte de llei
d’organització i funcionament dels jutjats de vigilància penitenciària.
7. PRINCIPI DE PROPORCIONALITAT
El principi de proporcionalitat és un criteri d’interpretació dels diversos
operadors jurídics i, en particular, del Tribunal Constitucional. Entre els
diversos vessants analitzats, és plenament vigent el principi de
proporcionalitat de les penes.
En aquest àmbit i per mitjà de les queixes formulades pels interns, el Síndic
ha observat que, amb relació a l’article 36.2 del Codi penal, l’exempció de
complir l’anomenat període de seguretat, quan hi hagi un pronòstic
individualitzat i favorable de reinserció social, es tradueix en una demora
per accedir a aquest règim de semillibertat perquè limita el temps en el
qual es pot valorar la personalitat i la conducta d’un intern en règim obert.
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En el context actual de massificació en què es troben els centres
penitenciaris, en el qual els drets dels interns es redueixen per raons
d’organització i de seguretat, totes les restriccions afegides a les que
comporta la vida a la presó s’han de justificar, ja que s’ha de preservar una
àrea d’intimitat per al manteniment d’una vida digna i el desenvolupament
de la personalitat, per als quals també ha de servir la pena.
D’acord amb la doctrina reiterada del Tribunal Constitucional, una
exigència comuna i constant de la constitucionalitat de qualsevol mesura
restrictiva dels drets fonamentals (sentències 56/1196, 120/1990, 7/1999 i
143/1994) ha de ser determinada per l’observança estricta del principi de
proporcionalitat. En aquest sentit, la sentència del Tribunal Constitucional,
del 27 de març de 2006, que fa referència a les sentències TC 65/1995 i
55/1996, considera que, per comprovar si una mesura restrictiva d’un dret
fonamental supera el test de proporcionalitat, cal verificar si compleix les
condicions següents:
-

si la mesura esmentada és susceptible d’assolir l’objectiu que
es proposa (idoneïtat);
si la mesura és necessària, en el sentit que no hi hagi cap altra
mesura més moderada per assolir el propòsit amb la mateixa
eficàcia (necessitat);
si la mesura és ponderada o equilibrada, en el sentit que se’n
derivin més avantatges per a l’interès general que perjudicis
sobre altres béns o valors en conflicte (proporcionalitat en el
sentit estricte).

Tenint en compte aquest punt de partida, el Síndic ha tingut coneixement,
especialment en el període de 2006 i 2007, d’un important nombre de
queixes presentades per interns de diferents centres penitenciaris de
Catalunya i, en particular, del Centre Penitenciari de Brians, en què es
formulen denúncies per maltractaments o rigor innecessari en l’aplicació
de les normes dins del centre penitenciari.
En aquest sentit membres d’aquesta institució s’hi han desplaçat en
reiterades ocasions en el període indicat per atendre presencialment les
queixes formulades pels interns. Sobretot als centres de compliment, cal
destacar el desplaçament efectuat pel Síndic el 6 de febrer de 2007 al Centre
Penitenciari de Brians, on va entrevistar diferents interns que havien
denunciat haver estat objecte de maltractaments i sobre els quals s’havien
obert expedients de queixa en aquesta institució.
L’anàlisi de les queixes plantejades, la informació sol·licitada al
Departament de Justícia i les entrevistes mantingudes amb els interns pels
membres d’aquesta institució permeten:


En primer lloc discriminar les queixes formulades en abstracte,
derivades de l’organització de la vida a la presó: règim de visites,
horaris, sol·licituds de trasllat, al·legació d’incompatibilitats amb
l’equip
de
tractament,
incompatibilitats
amb
companys
d’internament, i que han estat objecte de resposta motivada per
l’Administració penitenciària.
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Igualment en aquest àmbit s’han d’integrar queixes referides a
l’actuació dels òrgans judicials en l’exercici de les seves funcions
jurisdiccionals, entre les quals hi ha les queixes exposades als òrgans
jurisdiccionals de vigilància penitenciària, sobretot en matèries de
permisos de sortida i de classificació penitenciària en graus de
tractament, i sobre les quals el Síndic manifesta el respecte absolut
per la decisió judicial adoptada.



Sens perjudici de les queixes anteriorment exposades, s’ha detectat,
de manera constant durant l’any 2006 i 2007, un important nombre
de queixes provinents del Centre Penitenciari de Brians, no derivades
de fets i actuacions puntuals de la vida regimental del Centre; fets
denunciats per diferents interns en períodes diferents, tant per escrit
com verbalment, i sense que hi hagi una connexió personal entre
ells. Les queixes en qüestió són dirigides a funcionaris de servei
concrets del Centre, identificats per un important nombre d’interns,
com a regla general als mateixos mòduls o unitats, i sobre els quals
hi ha un denominador comú en les seves actuacions: es considera
que apliquen un rigor innecessari en les normes, i un tracte contrari
a la dignitat de la persona i impropi de servidors públics.



Es tracta de conductes denunciades de manera reiterada per interns
destinats essencialment al mòdul III, el mòdul IV i el departament
especial del Centre.

La detecció es concreta igualment als espais físics del Centre on es
produeixen els fets denunciats: manera d’efectuar els escorcolls, actuacions
burlesques, comentaris depreciatius, amenaces (directes o no) dirigides a
interns, provocacions, distorsió de fets, ocultació de dades i actituds tant
actives com passives d’altres funcionaris incapaços de denunciar els fets.
En aquest sentit, la Direcció del Centre i la Inspecció Penitenciària són
coneixedores de les denúncies, encara que els resultats queden sempre
matisats per la presumpció de veracitat, que molt poques vegades es
confronta amb el principi de proporcionalitat en l’actuació administrativa.
La prova dels fets fa molt difícil la mateixa denúncia, en un ambient tan
tancat i opac, amb inferioritat absoluta de mitjans de defensa, on gairebé
cap funcionari porta un número d’identificació com a tal, on el funcionari
no s’identifica i demanar que s’identifiqui és pres com una amenaça de
l’intern, on la paraula de l’intern no té cap valor davant de la paraula del
funcionari i on determinats informes dels funcionaris poden enfonsar la
trajectòria penitenciària d’un intern.
A més la càrrega de la prova va a càrrec de qui denuncia, en un context de
desigualtat de mitjans jurídics de defensa, en el qual no hi ha el principi de
contradicció.
Les denúncies, d’altra banda, no són investigades de manera immediata,
amb la qual cosa les proves es difuminen, i quan intervé el jutge de
vigilància o la inspecció penitenciària per investigar els fets és impossible
arribar a una versió diferent de la veritat oficial ja consumada.
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Els interns perceben que els òrgans jurisdiccionals de vigilància
penitenciària, jutge i fiscal de Vigilància Penitenciària, no actuen com a
garants dels seus drets, tant per la lentitud de les seves actuacions com pels
resultats d’aquestes.
Igualment, el Síndic conceptua com a maltractaments no solament les
actuacions físiques o psíquiques sobre les persones, sinó que integra
situacions d’abús excessiu en la relació de subjecció especial en què es
troba l’intern respecte de l’Administració, el resultat del qual és la noproporcionalitat de la resposta administrativa davant de fets provocats pels
interns.
En aquest sentit, el concepte de seguretat arrasa de manera total les altres
finalitats de la pena i determina que el tractament es converteixi a la
pràctica en una finalitat residual i condiciona manera absoluta la
classificació en graus de tractament.
A aquesta actuació d’ofici s’hi ha integrat igualment la informació aportada
per l’Observatori del Sistema Penal i dels Drets Humans de la Universitat de
Barcelona, que posa en coneixement d’aquesta institució la denúncia que
diversos interns li havien fet arribar.
Igualment, s’ha sol·licitat informació al Departament de Justícia amb relació
a les queixes plantejades.
Dins el règim disciplinari i pel que fa a les aplicacions del règim que
estableix l’article 75 del Reglament penitenciari, el Síndic va constatar en
l’Informe al Parlament 2005 un ús desproporcionat de la utilització de les
limitacions regimentals i les mesures de protecció oficial que estableix
aquest article en la mesura que el règim de vida que en comporta l’aplicació
significa, a la pràctica, més limitacions que els règims de vida en els quals
es troben els classificats en primer grau o en règim tancat.
Continuant amb el tema de la proporcionalitat, aquest cop en l’àmbit de la
classificació penitenciària, el punt de partida en aquesta matèria és l’article
72.4 de la Llei orgànica general penitenciària que estableix que “en ningún
caso se mantendrá a un interno en un grado inferior cuando por la
evolución de su tratamiento se haga merecedor de su progresión”.
La finalitat d’aquest sistema d’individualització científica és la reinserció de
l’intern. Es tracta d’un sistema flexible que pretén que el compliment de la
pena es pugui adaptar a les circumstàncies personals de cada intern i que,
per tant, n’eviti en la mesura que sigui possible, l’internament continuat i
permeti que les condicions de l’execució progressivament s’assimilin a la
vida en llibertat.
En aquest context, el Síndic en l’Informe al Parlament 2006 va assenyalar,
després de considerar que en diversos casos l’actuació administrativa havia
estat desproporcionada, que sens perjudici del que representa la imputació
d’un nou delicte dins del compliment de la pena —que de manera clara va
motivar la regressió a segon grau de tractament de l’intern— i la
presumpció d’innocència que recau sobre l’intern, cal que l’equip valori la
resta de circumstàncies i variables de personalitat i conducta que concorren
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en cadascun dels casos abans de regressar una persona a segon grau de
tractament.
8. FUNCIONARIAT
Tot el personal que treballa al servei de l’Administració penitenciària
compleix una funció primordial en l’assoliment de la rehabilitació i la
reinserció de totes les persones mancades de llibertat. Per aquest motiu, ha
de dur a terme la seva feina, de manera que es respectin sempre els drets
de les persones que es troben privades de llibertat.
En els darrers informes al Parlament, el síndic ha deixat constància d’un ple
reconeixement de la institució envers el personal funcionari que exerceix
les seves funcions en condicions moltes vegades molt dures i dins del
respecte de la legalitat vigent.
Tanmateix, sobre aquest tema, el Síndic ha recollit en els darrers informes
tota una sèrie de propostes a fi de millorar les condicions laborals de tot el
personal funcionari que treballa en contacte amb l’intern i garantir el servei
públic que presta.
Així, els informes al Parlament 2004 i 2005 aconsellen revisar les plantilles
dels centres penitenciaris per procurar que no minvi la seguretat interna ni
la implicació que tots els col·lectius de professionals penitenciaris han de
mantenir amb els interns.
És evident que, d’acord amb la distribució horària de les jornades de treball,
pot haver-hi una presència d’efectius en cada torn més o menys nombrosa.
Atès que els recursos humans existents s’han d’utilitzar al màxim, el Síndic
en l’Informe al Parlament 2004 recomana revisar els horaris i les càrregues
de treball.
Així mateix, suggereix que el personal tècnic hauria d’augmentar, de
manera que les ràtios d’atenció siguin més apropiades a la realitat
massificada que hi ha al si de les presons, i a la complexitat que comporta
tant l’execució de les sentències com l’aplicació dels programes de
tractament previstos per a cada tipologia delictiva.
Arran de les visites efectuades als centres penitenciaris s’ha detectat que
les ràtios professionals-nombre d’interns, especialment, pel que fa al
col·lectiu d’educadors i de treballadors socials que treballa en règim obert
són baixes, la qual cosa dificulta el treball i el seguiment adequat de la
situació de cadascun dels interns en tercer grau, en llibertat condicional o
amb mesura penal alternativa.
L’Informe al Parlament 2004 assenyala que una selecció adequada de tot el
personal de règim interior i de tractament hauria de formar part de les
previsions per als propers anys. La formació permanent per a tot el cos de
funcionaris és del tot necessària, i cal procurar que sigui útil i que prevegi
els nous perfils de delinqüents als centres. Per facilitar la formació
permanent i no perjudicar la prestació del servei en els períodes formatius
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el Síndic recomana que fóra convenient traslladar-la a cada centre
penitenciari de Catalunya.
9. FUNCIÓ SOCIAL DE LA POLÍTICA PENITENCIÀRIA
Cal reflectir el contingut de la Llei orgànica general penitenciària en el
sentit que, en tot moment, el penat continua formant part de la societat a la
qual s’haurà d’incorporar quan extingeixi la pena. Per tant, des del moment
en què es parteix que l’intern no es troba exclòs de la societat, sinó que
continua formant-ne part, cal insistir que la funció penitenciària ha de tenir
una finalitat social, per la qual cosa requereix la implicació del conjunt de
la societat per a assolir-ne els objectius.
Aquesta reflexió es va fer palesa arran del Congrés Penitenciari
Internacional, que va tenir lloc a Barcelona el 2006 i que també ha servit
per proclamar i refermar una vegada més, i de manera universal, la finalitat
reeducadora i reinseridora de la presó.
En l’Informe al Parlament 2005 ja es va fer esment de les entitats
col·laboradores i de voluntariat que participen en aquesta tasca, les quals
en fan una valoració molt positiva, en la mesura que milloren el tractament
penitenciari de la població reclusa. Cal, però, que la ciutadania prengui
consciència de l’existència d’aquest col·lectiu de persones que necessita el
suport i la solidaritat de la resta.
Aquesta funció social de la política penitenciària també és una de les
novetats principals del Reglament d’organització i funcionament dels
serveis d’execució penal a Catalunya, en el sentit que un dels objectius
essencials que presideix aquest reglament és fer possible millorar la
participació ciutadana en els serveis públics d’execució penal. L’article 9 del
reglament esmentat regula els diversos mecanismes de participació de les
entitats i del voluntariat.
El Síndic considera, doncs, que la persona que es troba temporalment
privada de llibertat no deixa de formar part de la societat definitivament;
ans al contrari, en continua formant part perquè algun dia s’hi
reincorporarà i, per tant, haurà de continuar gaudint de tots els drets dels
quals s’ha vist privada. És per aquesta manca de llibertat que, durant tot
l’ingrés penitenciari, s’ha de tractar la persona en les mateixes condicions
d’igualtat que la resta de persones, amb respecte a la seva dignitat i amb
una protecció especial de la seva integritat física i psíquica.
Finalment, en l’Informe al Parlament 2004 el Síndic recomanava que el
Departament de Justícia hauria de difondre, encara més, el Pla Director
d’Equipaments Penitenciaris per tal de donar-ho a conèixer a la ciutadania
en general, la qual cosa probablement milloraria el grau d’acceptació
d’aquests equipaments tan necessaris.
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10. INTERNS I ESTABLIMENTS PENITENCIARIS
Des del 2002 fins avui, en l’àmbit d’execució penitenciària de les penes
privatives de llibertat als centres penitenciaris dependents de
l’Administració penitenciària de Catalunya, el Síndic ha dut a terme
diverses actuacions. D’una banda, s’han realitzat visites a tots els centres
penitenciaris per conèixer-ne la realitat i les possibles necessitats i
mancances, s’han entrevistat tots els interns que havien sol·licitat ser
atesos i, finalment, s’han mantingut entrevistes amb representants
sindicals i equips directius de cadascun dels centres.
De cadascuna d’aquestes visites, se n’ha elaborat el corresponent informe
per mitjà del qual es fa una anàlisi de la situació que presenta el centre i
dels temes plantejats per la institució.
Amb aquestes visites també es fa un seguiment de les realitzades l’any
anterior, dels suggeriments acceptats parcialment o totalment, dels
aspectes ja detectats i pendents de resoldre. Cadascun dels diferents
informes en recull els resultats.
Pel que fa als centres penitenciaris, s’han detectat problemàtiques comunes
a tots. Unes són conseqüència de la massificació extrema que comporta un
creixement de la conflictivitat i una primacia absoluta de la seguretat en
detriment del necessari equilibri amb actuacions de tractament. D’altres
fan referència a la falta d’espais vitals que permetin un desenvolupament
normal de les persones i que en garanteixen la intimitat i la salut física i
psíquica, i la relació amb professionals i companys d’internament.
Cel·les d’uns dotze metres quadrats aproximadament on conviuen sis
interns i la falta d’espais on desenvolupar activitats laborals, formatives,
esportives i de tractament contribueixen a degradar les persones, a qui a
més de la pena de presó se’ls afegeixen altres penes, fruit de les condicions
d’empresonament, tal com en dóna compte la jurisprudència emanada del
Tribunal Europeu de Drets Humans i el Síndic denuncia any rere any en els
diferents informes al Parlament de Catalunya.
Finalment, la massificació també repercuteix en les infraestructures de
dependències comunes d’esplai, serveis de cuina, bugaderia, etc. fins a
l’extrem de reconvertir instal·lacions esportives en unitats modulars.
Quant al personal penitenciari, s’observa un elevat percentatge
d’absentisme laboral i mobilitat de la plantilla. La major part dels equips de
tractament prové del col·lectiu de personal de vigilància penitenciària.
També es detecta la manca de personal tècnic a les unitats d’àmbit obert.
Els sindicats alhora reivindiquen que es valori la figura del funcionari i les
funcions que compleix, la necessitat de més personal i mitjans perquè la
feina es desenvolupi bé. També remarquen la necessitat de motivar els
professionals en els objectius del centre. De les entrevistes tingudes durant
les visites amb els interns se’n desprèn que cal una atenció més directa a la
població reclusa per part dels equips de direcció, dels professionals i els
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funcionaris de vigilància, així com del personal de la Secretaria de Serveis
Penitenciaris.
Aquesta atenció directa s’ha de traduir necessàriament en la implicació en
la vida quotidiana dels interns, en compliment de la llei i del reglament
penitenciari. El Síndic en l’Informe al Parlament 2004 suggereix que convé
que hi hagi canals directes de comunicació amb interns, lluny de la
burocratizació tan pròpia d’un sistema extraordinàriament garantista.
Les entrevistes amb els interns han tingut lloc arran que aquests havien
sol·licitat ser atesos en la propera visita que el Síndic efectués al centre de
referència per concretar així l’objecte de la queixa. En alguns casos s’han fet
visites d’ofici per raó de les característiques de la queixa. Per exemple,
darrerament les queixes sobre presumptes maltractaments han fet que el
Síndic mantingués una entrevista personal amb un intern a fi de valorar la
veracitat dels fets.
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CAPÍTOL III: ESTUDI COMPARATIU DELS SISTEMES PENITENCIARIS
EUROPEUS
1. INTRODUCCIÓ
L’objecte general d’aquest capítol és l’anàlisi comparativa de diversos
sistemes penitenciaris que poden ser un referent apropiat per al sistema
penitenciari de Catalunya. Els països seleccionats per comparar-los amb
Catalunya han estan els deu següents: França, Anglaterra/Gal·les, Portugal,
Itàlia, Alemanya, Suïssa, Suècia, Holanda i Canadà. Aquesta selecció inclou
els països europeus més desenvolupats i més propers a Catalunya (la
majoria, membres de la UE), tant grans com petits, i, per tant, interessants
per establir comparacions amb Catalunya o Espanya en el seu conjunt.
S’inclou Canadà perquè és un del països internacionalment reconeguts com
a pioner i altament desenvolupat en matèria de serveis penitenciaris
(especialment pel que fa referència a programes educatius, de rehabilitació
i de reinserció social). Per aquesta raó pot servir, a diversos efectes, com un
referent de màxims a l’hora de fer certes comparacions.
Aquesta anàlisi entre països és fonamentalment transversal a partir de
dades anuals recents. En concret, s’han recollit dades corresponents al
trienni 2002-2004. De pràcticament el total de variables analitzades i de
països, se n’ha pogut obtenir dades dels tres anys. En tots els casos, s’ha
garantit un mínim d’una dada anual. La majoria de les anàlisis es basa en la
puntuació mitjana obtinguda per al trienni esmentat.
Per portar a terme la recollida sistemàtica d’informació en què es basa
aquest estudi es va dissenyar una graella de codificació, amb l’especificació
de totes les variables objecte d’estudi, i un manual de codificació, amb les
definicions operatives necessàries de les variables. Es van establir diversos
controls de qualitat del procés de codificació a partir de la revisió de les
informacions recollides. Aquest capítol s’ha redactat d’acord amb
l’estructura i les consideracions següents:
•

En primer lloc es formulen una sèrie de definicions i precisions
metodològiques sobre els àmbits, les variables i les hipòtesis que han
estat avaluats.

•

En funció dels objectius informatius i pràctics que es proposa
l’estudi, s’ha efectuat una redacció breu i directa que, en general,
segueix l’estructura següent: 1) es presenta i es defineix una
determinada qüestió (p. ex. xifres de criminalitat, taxa de denúncies,
taxa d’encarcerats, etc.); 2) es presenten els resultats comparatius
obtinguts; i 3) es comenten breument els elements més rellevants
dels resultats.

•

Els resultats vinculats a cada variable es presenten de la manera
següent: a) la seva descripció, per països, mitjançant taxes per
habitants (es presenten en diagrama de barres i a través d’un breu
text explicatiu); b) l’anàlisi de les correlacions que presenten les
variables en qüestió amb altres variables analitzades.
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2. OBJECTIUS
L’objectiu principal d’aquest capítol és la comparació de diversos sistemes
penitenciaris per construir un referent apropiat per al sistema penitenciari
català. Un segon objectiu, complementari a l’anterior, és l’estudi d’alguns
indicadors de població i de delinqüència dels mateixos països estudiats,
amb la finalitat d’analitzar-los conjuntament amb les taxes penitenciàries.
En aquest marc s’ha fet una anàlisi acurada del que podria anomenar-se
l’aflictivitat de les lleis penal, o de les penalitats dels diversos ordenaments
jurídics, amb la finalitat de determinar-ne la influència en el major o menor
volum de població penitenciària de cada país. En concret, aquesta anàlisi
d’aflictivitat s’ha efectuat amb dos objectius específics:

a. Comparar la pena establerta per als delictes de furt, robatori, tràfic

de drogues, violació, abusos sexuals a menors, homicidi i
assassinat en diversos ordenaments jurídics i determinar quins són
els països que els penalitzen amb penes més greus.
b. Analitzar les vies establertes en els diferents ordenaments jurídics
seleccionats per minimitzar l’aplicació de penes de presó o bé per
reduir-ne la durada. Amb aquesta finalitat, es comparen les dades
següents:
• Durada màxima i mínima de la pena de presó
• Penes privatives de llibertat establertes en cada ordenament
jurídic
• Establiment de penes no privatives de llibertat com a penes
principals
• Possibilitat de substitució de penes privatives de llibertat
• Possibilitat de suspensió de penes privatives de llibertat
• L’establiment d’obligacions o regles de conducta vinculades a la
suspensió
• Requisits per a l’accés a la llibertat condicional.
3. CONSIDERACIONS METODOLÒGIQUES
3.1. Àmbit geogràfic i temporal
L’estudi ha estat realitzat a partir de la informació d’onze països:
• Catalunya
• Espanya (inclosa, en general, Catalunya)
• França
• Anglaterra/Gal·les
• Portugal
• Itàlia
• Alemanya
• Suïssa
• Suècia
• Holanda
• Canadà
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Pel que fa a Espanya, les dades inclouen les de Catalunya, llevat que
s’indiqui Estat espanyol. En aquest darrer cas, les dades només fan
referència a les de la resta de l’Estat, sense considerar Catalunya, que es
tracta de manera independent.
Pel que fa a l’àmbit temporal, s’han recollit dades relatives als anys 2002,
2003 i 2004 per a totes les variables o indicadors estudiats. S’ha estat
especialment curós en la utilització de dades actualitzades i el més recent
possibles al moment en què es duu a terme l’estudi de camp. Només en
casos comptats no ha resultat possible incloure en la recerca dades de l’any
2004. En alguns casos s’han inclòs les darreres dades actualitzades
corresponents a aquest 2007 i referides al sistema penitenciari català
3.2. Fonts
Les dades han estat obtingudes de les fonts següents:
• Consell d’Europa
• Ministeri de l’Interior
• International Centre for Prison Studies
• Barclay, Tavares i Siddique (2001)
• Nieuwbeerta (2002)
• Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia (Àrea de
Planificació i Projectes estratègics de la Secretaria de Serveis
Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil)
• Le Ministère de la Justice. Direction de l’Administration Pénitentiaire
• Direcçao Geral dos Serviços Prisionais
• Ministerio de la Giustizia
• Wetenschappelijk Onderzoek – en Documentatiecentrum
• Institut Nacional d’Estadística (INE)
• Van Kesteren, Mayhew, Nieuwbeerta i Bruinsma (2000)
• Luque Reina (2001)
Pel que fa a l’anàlisi comparada de les normatives penals, les dades han
estat extretes, bàsicament, dels codis penals vigents en cadascun dels
ordenaments analitzats. En aquest sentit doncs:
• L’StGB alemany de 1969 (Codi penal alemany)
• El Codi penal francès de 1994
• El Codi penal portuguès de 1982
• El Codi penal italià de 1930 amb les reformes posteriors
• El Codi penal suec de 1962
• El Codi penal suís de 1937
• La Llei britànica de justícia penal de 2003 (Criminal Justice Act)
• El Codi penal espanyol de 1995, amb les reformes de 2003 i 2004
En tots els casos s’han utilitzat versions actualitzades d’exemplars de la llei
penal, de manera que s’han tingut en consideració les reformes posteriors a
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la data d’aprovació del Codi. D’altra banda, per a algunes qüestions
específiques ha estat necessari recórrer a algunes lleis especials. Per
exemple:

Tràfic de drogues


Llei alemanya d’1 de març de 1994 sobre tràfic
d’estupefaents. Modificada el 22-12-2003



Llei italiana de 9 d’octubre de 1990, en matèria
d’estupefaents i substàncies psicotròpiques



Decret llei de Portugal 15/1993, del 22 de gener, sobre
tràfic i consum d’estupefaents



La Llei penal sueca sobre narcòtics, del 8 de març de
1996.



Llei del 3 d’octubre de 1951, reformada el 26 d’octubre de
2004, de Suïssa.

Llibertat condicional


Codi de procediment penal francès

Substitució de penes


Llei italiana de 24 de novembre de 1981, núm. 689.

3.3. Anàlisi
Quant a la metodologia d’anàlisi, cal fer alguns comentaris importants:
En primer lloc, hauria estat difícil d’interpretar i poc clara una anàlisi
simultània transversal i longitudinal (per països i per anys) en cada
indicador estudiat. Amb la intenció de facilitar la comprensió i la
interpretació de les dades, en lloc d’una anàlisi longitudinal s’ha fet, amb
caràcter general, una anàlisi transversal a partir de la mitjana dels tres anys
estudiats (2002-2004). D’aquesta manera, es pren en consideració una
puntuació representativa d’un període de temps extens (de 3 anys) i recent,
i es fa una comparació entre els països, que és l’objecte principal d’aquest
capítol.
En segon lloc, a l’efecte de determinades anàlisis, els països han estat
agrupats en dos conjunts, atenent nivells alts o baixos de l’indicador
estudiat en cada cas. Per exemple, pel que fa a la taxa de victimització,
Catalunya se situa entre els països amb baixa victimització, mentre que
Anglaterra/Gal·les pertany al grup de països amb una victimització elevada.
En algun cas, ha calgut una divisió en tres grups. Aquesta anàlisi s’ha dut a
terme mitjançant una eina estadística anomenada Anàlisi Cluster, que ha
permès afirmar si hi ha diferències rellevants entre les agrupacions
especificades.
Finalment, cal fer un advertiment sobre els gràfics. En pràcticament tots els
gràfics s’ha diferenciat les barres en colors, amb un color diferent per a
cada grup de nivell. Normalment, el color taronja atribueix al grup una
qualitat positiva (menys victimització, menys taxa d’encarcerament, més
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taxa d’interns que desenvolupen un treball retribuït, etc.). Per la seva
banda, el color groc identifica el grup amb la qualitat negativa (més taxa
d’encarcerament, menys treballadors per interns, etc.). De vegades també
s’utilitza el vermell quan s’han creat tres grups de nivell.
Quant a les proves estadístiques utilitzades, a més de la ja comentada

Anàlisi Cluster, s’han dut a terme correlacions d’Spearman per conèixer la

possible existència de relació entre algunes variables, com ara el fet que hi
hagi més victimització i més percepció d’inseguretat, o més població
encarcerada i més victimització. L’estadístic utilitzat (Rho d’Spearman) és el
més adequat en aquest estudi a causa del nombre de països amb què es fan
les anàlisis.
3.4. Indicadors estudiats

3.4.1. Les xifres de criminalitat
Es recullen dades procedents de fonts diferents de l’Administració
penitenciària que aporten informació sobre la magnitud de la delinqüència
en els països estudiats. Generalment, fan referència als anys 1999 i 2000.
Es tracta de dades procedents d’altres organismes oficials com ara la policia
o els òrgans judicials. També s’analitzen xifres no oficials derivades de les
enquestes de victimització internacional (Internacional Crime Victimization
Surveys), més endavant comentades.
Els indicadors i variables estudiats són:
•

Referides o derivades de les enquestes de victimització:
− Percentatge de víctimes (2000). Percentatge de persones que han estat
víctimes d’un delicte o més l’any 2000 de qualsevol dels onze tipus de
3
delictes que recull l’enquesta de victimització.
− Percentatge de víctimes de delictes de contacte (2000). Percentatge de
persones que han estat víctimes d’un delicte amb contacte o més l’any
2000 (robatori amb violència, agressions sexuals, agressions físiques i
amenaces.
− Percentatge de denúncies (2000). Percentatge de persones
victimitzades que han informat dels fets la policia.
− Percentatge de persones amb sentiment d’inseguretat (2000).
Percentatge de persones que diuen sentir-se insegures o molt
insegures al seu barri de residència.
− Percentatge de persones opinen presó (2000). Percentatge de persones
que opinen que, davant l’hipotètic cas d’un jove que ha robat per
segona vegada un televisor, se li ha d’aplicar una pena privativa de
llibertat.
4
− Percentatge de persones opinen TBC (2000). Percentatge de persones
que opinen que, davant l’hipotètic cas d’un jove que ha robat per

3

Robatori de cotxe, robatori de part del cotxe o d’objecte de l’interior, dany intencionat al
vehicle, robatori de moto, robatori de bici, robatori al domicili, temptativa de robatori al
domicili, furt, robatori amb violència, agressions sexuals, agressions físiques i amenaces.
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segona vegada un televisor, se li ha d’aplicar una mesura de treball en
benefici de la comunitat.
•

Provinents de fonts policials
− Increment de denúncies 94/00
− Delinqüents per 100.000 habitants (2000)
− Percentatge de dones delinqüents (1999)
− Percentatge de menors del total delinqüents (1999)
− Percentatge d’estrangers del total delinqüents (1999)
− Delictes denunciats per 100.000 habitants (2000)
− Policies 100.000 habitants (2000)

•

Derivades d’òrgans judicials
− Condemnats per 100.000 habitants (2000)
− Total de penes o mesures aplicades o imposades per cada 100.000
habitants (1999)
− Percentatge de multes (1999)
− Percentatge d’alternatives+suspensió (1999)
− Percentatge de privació llibertat (1999)

3.4.2. Les xifres del sistema penitenciari
Es recull la informació referida a la quantitat de persones que hi ha a les
presons; els delictes pels quals hi són encarcerades; les seves
característiques com ara l’edat, el gènere, la condició d’estranger, la salut;
la durada de la pena de presó efectivament complida; el nombre i la
capacitat dels centres penitenciaris; el personal que hi treballa; i també el
grau d’aplicació de la llibertat condicional.
Pel que fa als indicadors de règim obert, a més de la llibertat condicional,
s’han cercat dades sobre interns en tercer grau i permisos. Tanmateix, els
escassos resultats de la recerca no en possibiliten l’estudi. També han estat
escasses les dades trobades sobre trencaments de condemna i fugues.
•

Variables i indicadors referits a la població penitenciària i a les taxes
d’encarcerament
− Nombre d’encarcerats: els anys 2002, 2003 i 2004 i la mitjana del
període 2002-2004
− Taxa encarcerats per 100.000 habitants: anys 2002, 2003 i 2004 i
mitjana del període 2002-2004

•

Sobre la tipologia delictiva
− Encarcerats per delictes contra les persones: anys 2002, 2003 i 2004 i
mitjana del període 2002-2004
− Encarcerats per delictes contra la propietat: anys 2002, 2003 i 2004 i
mitjana del període 2002-2004
− Encarcerats per delictes contra la llibertat sexual: anys 2002, 2003 i
2004 i mitjana del període 2002-2004

4

Treball en benefici de la comunitat.
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− Encarcerats per delictes contra salut pública: anys 2002, 2003 i 2004 i
mitjana del període 2002-2004
− Percentatge d’encarcerats per delictes contra les persones: anys 2002,
2003 i 2004 i mitjana del període 2002-2004
− Percentatge d’encarcerats per delictes contra la propietat: anys 2002,
2003 i 2004 i mitjana del període 2002-2004
− Percentatge d’encarcerats per delictes contra la llibertat sexual: anys
2002, 2003 i 2004 i mitjana del període 2002-2004
− Percentatge d’encarcerats per delictes contra salut pública: anys 2002,
2003 i 2004 i mitjana del període 2002-2004
•

Sobre les característiques demogràfiques
− Edat mitjana dels encarcerats: anys 2002, 2003 i 2004 i mitjana del
període 2002-2004
− Percentatge d’encarcerats de 18-21 anys: anys 2002, 2003 i 2004 i
mitjana del període 2002-2004
− Preventius: anys 2002, 2003 i 2004 i mitjana del període 2002-2004
− Dones encarcerades: anys 2002, 2003 i 2004 i mitjana del període 20022004
− Estrangers encarcerats: anys 2002, 2003 i 2004 i mitjana del període
2002-2004
− Percentatge de preventius: anys 2002, 2003 i 2004 i mitjana del període
2002-2004
− Percentatge de dones encarcerades: anys 2002, 2003 i 2004 i mitjana
del període 2002-2004
− Percentatge d’estrangers encarcerats: anys 2002, 2003 i 2004 i mitjana
del període 2002-2004

•

Sobre la durada de la pena de presó
− Durada mitjana de la pena de presó (en mesos): anys 2002, 2003 i 2004 i
mitjana del període 2002-2004

•

Sobre els centres penitenciaris
− Nombre de centres penitenciaris: anys 2002, 2003 i 2004 i mitjana del
període 2002-2004
− Taxa d’encarcerats per centre penitenciari: anys 2002, 2003 i 2004 i
mitjana del període 2002-2004
− Centres per 1.000.000 habitants: anys 2002, 2003 i 2004 i mitjana del
període 2002-2004
− Capacitat dels centres penitenciaris: anys 2002, 2003 i 2004 i mitjana
del període 2002-2004
− Percentatge d’ocupació dels centres penitenciaris (per 100 places): anys
2002, 2003 i 2004 i mitjana del període 2002-2004

•

Sobre la llibertat condicional
− Mitjana anual de persones en llibertat condicional: anys 2002, 2003 i
2004 i mitjana del període 2002-2004
− Ràtio llibertats condicionals (per 100 interns): anys 2002, 2003 i 2004 i
mitjana del període 2002-2004

•

Indicadors de salut
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− Suïcidis: 2002, 2003 i 2004 i mitjana 02-04
− Suïcidis per cada 100.000 encarcerats: anys 2002, 2003 i 2004 i mitjana
del període 2002-2004
− Morts: anys 2002, 2003 i 2004 i mitjana del període 2002-2004
− Morts per cada 100.000 encarcerats: anys 2002, 2003 i 2004 i mitjana del
període 2002-2004
•

Variables i indicadors de personal
− Treballadors penitenciaris: anys 2002, 2003 i 2004 i mitjana del període
2002-2004
− Treballadors vigilància: anys 2002, 2003 i 2004 i mitjana del període
2002-2004
− Treballadors tractament: anys 2002, 2003 i 2004 i mitjana del període
2002-2004
5
− Treballadors tallers i FO : anys 2002, 2003 i 2004 i mitjana del període
2002-2004
− Ràtio treballadors penitenciaris per 100 interns: anys 2002, 2003 i 2004 i
mitjana del període 2002-2004
− Ràtio treballadors vigilància per 100 interns: anys 2002, 2003 i 2004 i
mitjana del període 2002-2004
− Ràtio treballadors tractament per 100 interns: anys 2002, 2003 i 2004 i
mitjana del període 2002-2004
− Ràtio treballadors tallers i FO per 100 interns: anys 2002, 2003 i 2004 i
mitjana del període 2002-2004

3.4.3. La normativa penal
Quant a l’apartat comparatiu de la normativa penal aplicada, se n’han
extret les dades que constitueixen indicadors de l’aflictivitat de la llei penal.
En aquest sentit, i en primer lloc, s’ha determinat la pena prevista a la
presó per a un total de set delictes). Els delictes estudiats han estat els
següents: furt, robatori, tràfic de drogues, violació, abusos sexuals a
menors, homicidi i assassinat. S’ha comprovat quina és la pena establerta
en cadascun dels ordenaments i, en cas que sigui la de presó, quina durada
mínima i màxima preveu aquesta pena.
En segon lloc, s’han revisat i comparat les fórmules existents en els
diferents ordenaments per disminuir o evitar l’ingrés a la presó. En aquesta
segona part de l’estudi s’hi han incorporat també les disposicions de la llei
penal britànica. Els problemes de superpoblació a les presons britàniques
van portar el govern anglès a implantar l’any 2003 algunes mesures
legislatives tendents, previsiblement, a donar una resposta eficaç a la
criminalitat, però posant un èmfasi especial en les penes no privatives de
llibertat. No s’ha inclòs l’ordenament anglès amb relació a l’anàlisi de les
penes establertes per a cada infracció penal per les especificitats pròpies
dels sistemes de dret anglosaxons.
Les disposicions de la llei, tant en allò relatiu a les penes establertes per a
les diferents infraccions, com amb relació a les fórmules previstes per
5

Formació ocupacional
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evitar o disminuir el recurs a la presó, s’han sintetitzat, en tercer lloc, en
uns quadres o esquemes dissenyats a fi de facilitar l’exercici de comparació
entre els diferents ordenaments. En el sisè apartat del capítol es presenten
uns exemples per comparar els resultats a què s’arriba amb l’aplicació d’un
codi penal o un altre.
D’altra banda, i amb relació als ordenaments estudiats, cal dir que s’han
revisat les lleis penals vigents a Alemanya, França, Portugal, Itàlia, Suècia,
Suïssa i Espanya. Alguns dels ordenaments han estat seleccionats per les
similituds que mantenen amb l’ordenament penal espanyol, però en altres
casos la tria s’ha efectuat sobre la base, precisament, de les divergències
existents. Així, s’han triat França i Portugal, perquè són els estats
geogràficament més pròxims a l’espanyol. S’incorpora Alemanya per la
seva tradicional influència en la configuració de la dogmàtica penal i per la
modernitat i l’adequació tècnica del seu sistema de penes. La inclusió
d’Itàlia a l’estudi respon essencialment a raons de proximitat geogràfica i
cultural. Per contra, l’interès en l’estudi de les lleis sueca i suïssa rau
precisament en les divergències que presumiblement hi poden haver entre
aquests ordenaments i l’espanyol. Suècia comparteix amb altres països
nòrdics un interès evident per contenir el nombre d’interns als centres
penitenciaris, i és interessant examinar si aquesta política s’ha
desenvolupat també mitjançant lleis penals menys punitives. Suïssa no és
un estat membre de la Unió europea i s’ha caracteritzat per la voluntat de
neutralitat i independència en moltes matèries.
S’ha fet una anàlisi exhaustiva de la normativa penal dels països estudiats,
l’objectiu de la qual principalment ha estat la comparació de les penalitats
de les diverses legislacions. La penalitat o aflictivitat és una construcció
abstracta que pretén mesurar la duresa dels diferents codis penals en
termes de durada de les penes privatives de llibertat. Obeeix a la necessitat
de respondre les preguntes següents: quin país té el codi penal amb les
mesures privatives de llibertat, en general, més llargues? Es pot derivar una
mesura numèrica de la duresa de la temporalitat que pugui permetre una
anàlisi quantitativa comparativa de les majors o menors durades de la pena
en els països estudiats?
Per dur a terme aquest constructe s’ha partit de les premisses següents:
1. No s’han tingut en compte les penes de presó establertes per a
delictes amb poca representació en la població penitenciària, com
ara delictes de terrorisme.
2. Només es considera la pena privativa de llibertat, atès que el que
s’està estudiant és la població encarcerada. Per tant, no es
consideren, per crear el constructe penalitat de la pena de presó cap
altre indicador de la filosofia punitiva dels diversos codis penals, com
ara els relacionats amb una aplicació més alta o més baixa de les
mesures penals alternatives.
3. En el cas de Portugal i Suïssa, i quant a l’homicidi imprudent, hi ha la
possibilitat d’imposar multa en lloc de presó. Aquest fet no ha estat
considerat, sinó que s’ha valorat únicament la condemna de presó.
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4. Respecte a la pena perpètua, el valor atorgat en cada cas és
l’equivalent a una eventual sortida en llibertat condicional, com a
pena mínima, i, com a pena màxima, el temps fins a l’eventual
sortida en llibertat més el període indicat de seguiment.
S’ha dut a terme l’anàlisi comparativa de diferents tipologies delictives que
han estat seleccionades per la seva importància, ja sigui pel que fa a la
gravetat del delicte (delictes contra les persones i delictes contra la llibertat
sexual) ja sigui pel que fa a la freqüència amb què es duen a terme (delictes
contra la propietat i delictes contra la salut pública). Així, s’han estudiat els
delictes següents:
• Furt (pena bàsica i qualificada)
• Robatori amb força en les coses (pena bàsica i qualificada)
• Robatori amb violència o intimidació (pena bàsica i qualificada)
• Tràfic de drogues (pena bàsica i qualificada)
• Lesions (pena bàsica, qualificada, amb resultat de mort i imprudent)
• Violació (pena bàsica i qualificada)
• Abús sexual a menors (pena bàsica i qualificada)
• Homicidi (pena bàsica i imprudent)
• Assassinat (pena bàsica)
Els indicadors estudiats han estat, per a cada delicte anterior:
- Pena màxima
- Pena mínima
- Mitjana entre la pena màxima i la pena mínima
A més, s’ha calculat:
− La mitjana general (o constructe penalitat del codi penal). Cada màxim
i mínim de penes bàsiques o qualificades dels delictes esmentats han
estat puntuats amb un valor 1 per any de condemna. D’aquesta
manera, 1 mes té el valor de 0,08; 6 mesos, el valor de 0,5; 1 any, el
valor de 1,0; 18 mesos, el d’1,5. L’atribució de valors a les condemnes
ha permès l’obtenció d’un valor mitjà de penalitat per a cada delicte.
La mitjana general o constructe penalitat del codi penal és la mitjana
de les penes mitjanes que poden ser aplicades als diferents delictes
estudiats. Hi ha una sèrie d’assumpcions que s’han adoptat a l’hora de
considerar com la l’aflictivitat teòrica o formal de cada codi penal pot
influir en les taxes d’empresonament d’un país. Aquests supòsits són
els següents. Se suposa, en primer lloc, que els criteris dels jutges i els
magistrats dels diferents països són homogenis i coherents en aplicar
les penes en els seus nivells mitjans. S’ha considerat que la freqüència
d’empresonats pels diferents delictes analitzats és similar en tots els
països. Es parteix de la premissa que no hi ha països en què
determinats delictes siguin més representats a les presons que
d’altres. És a dir, es parteix de la base que el percentatge d’encarcerats
per delictes de lesions, per exemple, és equiparable en tots els països, i
que la gravetat de les lesions també és similar. Òbviament, es tracta
d’assumpcions teòriques adoptades des d’un punt de vista racional,
però que no es poden comprovar d’una manera empírica. Es pot veure
la translació de les penes a valors teòrics en la taula 11.
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− Mitjana general menys el temps previst en llibertat condicional.
D’altra banda, s’ha considerat la possibilitat que els interns surtin en
llibertat condicional quan les diferents normes penals ho permeten. En
general, es pot començar a gaudir de la llibertat condicional un cop
complertes les dues terceres parts de la condemna. A Espanya, malgrat
que es possible també la sortida en llibertat condicional en aplicació
de les dues terceres parts de la condemna, s’ha considerat que s’aplica
molt més freqüentment quan s’han assolit les tres quartes parts de la
pena imposada. Així, al temps o la puntuació resultant del constructe
penalitat se li ha restat el temps que el subjecte pot estar gaudint de la
llibertat condicional i, per aquest motiu, no forma part de la població
encarcerada. Es pot veure aquest tractament numèric teòric en la
continuació de la taula 19.
− Mitjana general ponderada segons el percentatge de població
encarcerada per a cada tipologia delictiva. El constructe penalitat, en
cada tipus de delicte, ha estat multiplicat pel percentatge
d’encarcerats que compleixen pena de presó pel delicte concret.
D’aquesta manera, cada penalitat queda ponderada per la
representació carcerària. Per exemple, si en un determinat país hi ha
un 20% d’encarcerats per delictes contra la propietat i un 5% per
delictes contra les persones, les penes motivades per delictes contra la
propietat han de pesar un 20% del total, i les penes imposades per
delictes contra les persones, només el 5% (vegeu taula 20).
− Mitjana general ponderada menys el temps de llibertat provisional
possible establert en la llei (vegeu la continuació de la taula 20).
També han estat estudiades característiques referides a l’establiment
de penes no privatives de llibertat com a penes principals, la
possibilitat de substitució de penes privatives de llibertat i la
possibilitat de suspensió de penes privatives de llibertat; l’establiment
d’obligacions o regles de conducta; i, així mateix, els requisits per a
l’accés a la llibertat condicional i la previsió que la darrera part de la
condemna privativa de llibertat es compleixi mitjançant una pena
comunitària.

3.4.4. Els indicadors generals de població, economia i benestar social
Un dels supòsits més argumentat i debatut en l’estudi de la delinqüència és
la relació probable entre diverses variables sociodemogràfiques,
econòmiques, culturals, etc. d’una població i les seves taxes de
delinqüència. La importància de totes aquestes variables ha estat explorada
ja des dels primers estudis empírics sobre la delinqüència, iniciats a França
durant les primeres dècades del segle XIX per Andre-Michel Gerry (18021866) i Adolphe Quetelet (1796-1874) (Vold, Bernard i Shipes, 2002). Des
d’aleshores s’han dut a terme desenes d’estudis sobre aquest tema, i els
resultats han estat sovint contradictoris.
S’ha considerat que aquesta anàlisi era també necessària en el marc
d’aquest informe. Les variables investigades amb relació a les taxes de
delinqüència i d’encarcerament han estat les següents:
− Població (en milers): anys 2002, 2003 i 2004 i mitjana del període 20022004
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− Població de joves de 15 a 24 anys: anys 2002, 2003 i 2004 i mitjana del
període 2002-2004
− Població menor de 15 anys: anys 2002, 2003 i 2004 i mitjana del període
2002-2004
2
− Densitat de població per km : anys 2002, 2003 i 2004 i mitjana del
període 2002-2004
− Increment natural de la població: anys 2002, 2003 i 2004 i mitjana del
període 2002-2004
− Increment natural per cada 100.000 habitants: mitjana del període
2002-2004
− Immigració neta: anys 2002, 2003 i 2004 i mitjana del període 20022004
− Immigrants per cada 100.000 habitants: anys 2002, 2003 i 2004 i
mitjana del període 2002-2004
− Ràtio de fertilitat: 2002, 2003 i 2004 i del període 2002-2004
− Mitjana d’edat de les dones embarassades: anys 2002, 2003 i 2004 i
mitjana del període 2002-2004
− Esperança de vida en el naixement (homes): anys 2002, 2003 i 2004 i
mitjana del període 2002-2004
− Esperança de vida en el naixement (dones): anys 2002, 2003 i 2004 i
mitjana del període 2002-2004
− Ràtio de mortalitat infantil: anys 2002, 2003 i 2004 i mitjana del període
2002-2004
− Ràtio d’incidència de la sida: anys 2002, 2003 i 2004 i mitjana del
període 2002-2004
− Morts per suïcidi: anys 2002, 2003 i 2004 i mitjana del període 20022004
− Despesa en alcohol, tabac i narcòtics: anys 2002, 2003 i 2004 i mitjana
del període 2002-2004
− Població aturada amb estudis de 3r nivell: anys 2002, 2003 i 2004 i
mitjana del període 2002-2004
− Ràtio d’ocupació de la població: anys 2002, 2003 i 2004 i mitjana del
període 2002-2004
− Ràtio d’ocupació de dones: anys 2002, 2003 i 2004 i mitjana del període
2002-2004
− Ràtio d’ocupació d’homes: anys 2002, 2003 i 2004 i mitjana del període
2002-2004
− Ràtio total d’atur: anys 2002, 2003 i 2004 i mitjana del període 20022004
− Ràtio d’atur d’homes: anys 2002, 2003 i 2004 i mitjana del període 20022004
− Ràtio d’atur de dones: anys 2002, 2003 i 2004 i mitjana del període
2002-2004
− Ràtio d’atur de la població menor de 25 anys: anys 2002, 2003 i 2004 i
mitjana del període 2002-2004
− Estudiants de 18 anys: anys 2002, 2003 i 2004 i mitjana del període
2002-2004

76

− Mitjana edat dels estudiants de nivell universitari: anys 2002, 2003 i
2004 i mitjana del període 2002-2004
− Nombre d’habitants per habitatge: anys 2002, 2003 i 2004 i mitjana del
període 2002-2004
− Llits d’hospital: anys 2002, 2003 i 2004 i mitjana del període 2002-2004
− Despesa total en seguretat social: anys 2002, 2003 i 2004 i mitjana del
període 2002-2004

4. TAXES DELICTIVES
4.1. Enquestes de victimització
Les enquestes de victimització aporten informació sobre la criminalitat
percebuda per les persones que l’han patida d’una manera directa (les
víctimes), tant la delinqüència que arriba a ser denunciada com la que no.
Les dades de victimització informen del que s’ha anomenat les xifres reals
de la criminalitat. Les enquestes de victimització, a més d’informar de les
taxes de victimització, faciliten informació de gran interès criminològic,
com ara el percentatge de delictes que són denunciats davant la policia —
denominat taxa de denúncia—, la percepció que tenen els ciutadans sobre
la inseguretat als seus llocs de residència (la inseguretat que els és més
propera) i les opinions que els enquestats s’han format sobre les penes més
adequades davant un determinat delicte, entre altres moltes qüestions
rellevants. Malgrat que les enquestes de victimització no recullen tots els
delictes que es cometen (p.ex. tràfic de drogues), sinó els delictes de
contacte directe, delinqüent-víctima, constitueixen un bon indicador (el
més directe) del nivell de delinqüència d’un país.

L’Enquesta internacional de víctimes de delictes (ICVS) més recent que

permet una comparació internacional és de l’any 2000. En aquesta edició
van formar part de l’estudi 17 països industrialitzats, entre els quals es
6
troba Catalunya . En aquest informe s’exposaran les dades dels països que
ara són objecte d’estudi.

4.1.1. Taxa de victimització
En el marc dels països que aquí s’han seleccionat (i també en termes
internacionals generals) Catalunya és un país amb una de les taxes més
baixes de victimització: el 19% de la població ha estat víctima de, com a
7
mínim, un delicte . La taxa de victimització de Catalunya, juntament amb la
de Suïssa i Portugal, forma part del grup de països que poden ser etiquetats
com de baixa victimització, davant de països que poden ser considerats de

6

Per a més informació sobre l’ICVS es pot consultar van Kesteren, Mayhew, Nieuwbeerta i
Bruinsma (2000) i Luque (2001).
7
Els delictes estudiats són: robatori de cotxe, robatori de part del cotxe o d’objecte de
l’interior, dany intencionat al vehicle, robatori de moto, robatori de bici, robatori al domicili,
temptativa de robatori al domicili, furt, robatori amb violència, agressions sexuals,
agressions físiques i amenaces.
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victimització elevada 8, com és el cas de França, Canadà, Suècia, Països
9

Baixos i Anglaterra/Gal·les (vegeu el gràfic 23 ).
Gràfic 23. Taxes de victimització. Any 2000
(Els colors representen els dos grups de nivell)
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Quant als delictes que podrien ser considerats com a més greus perquè hi
ha contacte físic amb les víctimes (és a dir, alguna forma i grau de
delinqüència), també Catalunya presenta una de les taxes més baixes de
10
criminalitat. Només l’1,5% de la població va patir un delicte de contacte .
En aquest cas, els països que poden ser considerats d’una victimització
elevada, pel que fa als delictes de contacte, són únicament Canadà i
Anglaterra/Gal·les (vegeu gràfic 24).

8

Aquesta agrupació ha estat realitzada a partir d’una anàlisi estadística d’agrupació (Anàlisi
Cluster), de manera que les diferències entre els grups creats són estadísticament
significatives.
9
Es presenten de colors diferents les barres dels països de baixa victimització i de
victimització elevada.
10
Els delictes de contacte són: robatori amb violència, agressions sexuals, agressions físiques
i amenaces.
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Gràfic 24. Taxes de victimització dels delictes de contacte. Any 2000
(Els colors representen els dos grups de nivell)
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4.1.2. Taxa de denúncies
Catalunya forma part dels països amb les taxes més baixes de denúncia del
delicte. Únicament un 41% de les víctimes van presentar denúncia dels fets
patits.
Pel que sembla, els països amb taxes més altes de victimització estan més
sensibilitzats amb la necessitat de denunciar els fets: la taxa de denúncia és
superior en països amb taxes de victimització més elevades (p de rho
d’Spearman = 0,018, vegeu taula 9).
Aquesta relació entre nivell de victimització i propensió a denunciar el
delictes en general s’il·lustra amb claredat al gràfic 25.
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Gràfic 25. Taxes de denúncia dels delictes i taxa de victimització. Any 2000
(Els colors representen els dos grups de nivell)
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4.1.3. Percepció de la inseguretat
Malgrat que Catalunya és un país amb una baixa taxa de victimització, el
grau de percepció de la inseguretat és molt elevat. El 35% de la població
manifesta el seu sentiment d’inseguretat envers el barri on viu. Aquesta
taxa és la més elevada de les analitzades, per la qual cosa Catalunya forma
part del grup de països amb una elevada taxa d’inseguretat (percebuda),
malgrat la baixa taxa de victimització.
D’altra banda, l’anàlisi de relació entre variables determina que no hi ha
més percepció d’inseguretat als països amb taxes de victimització més altes
(vegeu gràfic 26).
Gràfic 26. Percentatge de persones amb percepció d’inseguretat i taxa de
victimització. Any 2000

(Els colors representen els dos grups de nivell)
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4.1.4. Opinió sobre el càstig
En les respostes al qüestionari de l’enquesta de victimització, Catalunya es
manifesta com un país teòricament avançat i progressista pel que fa a la
conveniència d’aplicació de mesures comunitàries davant la pena de presó.
Davant un hipotètic i concret cas d’un jove reincident que roba un televisor
(supòsit que es planteja al qüestionari de l’enquesta de victimizació), el 7%
de la població catalana opina que la pena adequada seria la de presó,
mentre que el 65% sosté que la pena adequada seria la d’un treball en
benefici de la comunitat.
En aquest aspecte, Catalunya forma part dels tres països amb opinions
menys punitives, juntament amb França i Portugal (gràfic 27). L’anàlisi de
relació amb altres variables indica que, en aquest supòsit, els països amb
opinions més punitives mostren taxes de victimització més elevades.
Contràriament, els països amb opinions més favorables envers les mesures
comunitàries són els que indiquen taxes de victimització més baixes (vegeu
taula 9).
Gràfic 27. Percentatge de persones que es decanten per pena de presó o per
la pena comunitària de TBC en el supòsit d’un cas de furt d’un televisor.
Any 2000
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Taula 9. Correlacions entre variables derivades de les enquestes de
victimització
Correlacions
taxa de
victimització
i:

Rho d’Spearman
% de persones que han denunciat
% de persones que opinen pena de presó
% de persones que opinen pena de TBC
(correlació inversa)

0,018
0,041
0,033
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Malgrat tot, només es tracta d’un supòsit de delinqüència lleu i, per tant, les
opinions dels enquestats no poden ser generalitzades a la delinqüència en
general, ni a la delinqüència greu en particular. Els mateixos ciutadans
poden considerar que seria convenient l’aplicació de mesures penals
comunitàries per a delictes lleus (com el del supòsit del robatori d’un
televisor) i valorar, alhora, la conveniència d’aplicar mesures molt dures i
punitives per a la delinqüència greu, com ara la que implica violència
(robatoris amb violència, lesions, homicidi, agressions sexuals, terrorisme,
etc.) o la que afecta la salut pública (tràfic de drogues, delictes contra el
medi ambient, etc.).
4.2. Dades policials

4.2.1. Taxa de delinqüència
Segons dades policials comparades, Espanya és un dels països amb taxes
11
més baixes de delinqüents per cada 100.000 habitants (528). De fet,
juntament amb Suïssa (721) i Suècia (977), formarien part dels països amb
baixa taxa de delinqüents per cada 100.000 habitants.
D’altra banda, Portugal, Alemanya i Anglaterra/Gal·les (amb 4.042
delinqüents per cada 100.000 habitants, aquest últim) són els països que
conformen el grup de nivell alt de delinqüents (vegeu el gràfic 28).
Pel que fa a l’anàlisi de relacions entre indicadors, es destaca que els països
amb percentatges més alts de víctimes, també tenen ràtios superiors de
delinqüents per cada 100.000 (p de Rho d’Spearman = 0,015).

11

D’acord amb la informació recollida per a aquest apartat a partir de l’European Sourcebook
of Crime and Criminal Justice Statistics-2003, el concepte de delinqüent no és gaire precís ni
equivalent entre els diferents països. En termes jurídics estrictes, delinqüent hauria de fer

referència a una persona la culpabilitat de la qual ha estat provada i, per tant, que ha estat
condemnada per un tribunal. Però, no tots els països recullen les seves dades d’acord amb
aquest criteri jurídic estricte, sinó que les dades més aviat fan referència a sospitosos
policials, detinguts, etc. D’acord amb això, aquí s’ha d’entendre el concepte de delinqüent en
un sentit ampli, que inclou totes les persones que han tingut o tenen contacte amb els
òrgans de control formal com a sospitosos, detinguts, condemnats, etc.
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Gràfic 28. Delinqüents per cada 100.000 habitants. Any 2000
(Els colors representen els dos grups de nivell)
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Pel que fa a les dones, Anglaterra/Gal·les, Suècia i Alemanya són els països
amb el percentatge més elevat de delinqüents dones, amb xifres que
oscil·len entre el 16,4% i el 23,1%. Contràriament, Espanya forma part dels
països amb poca delinqüència femenina, atès que només un 9,3% dels
delinqüents són dones (vegeu gràfic 29).

4.2.2. Tipologia de delinqüents
Gràfic 29. Percentatge de dones, menors i estrangers sobre el total de
delinqüents. Any 1999.
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Pel que fa al percentatge de delinqüents que són menors, els països que
formen part del grup de taxes elevades són: França, Alemanya, Suïssa i
Països Baixos, amb percentatges que oscil·len entre el 17,9% i el 28,8%.
Espanya forma part dels països amb taxes baixes de delinqüència de
menors, amb una taxa del 12,6% (vegeu gràfic 29). Una dada rellevant per la
seva significació estadística és que els països amb taxes més altes de
victimització també presenten taxes superiors de menors entre els
delinqüents (p = 0,005). Finalment, Alemanya és el país amb un percentatge
més alt d’estrangers entre els delinqüents (amb un 25,8%). La taxa
espanyola és de 16,5% (vegeu gràfic 29).

4.2.3. Delictes denunciats
Gràfic 30. Delictes denunciats per cada 100.000 habitants. Any 2000
(Els colors representen els dos grups de nivell)
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Una altra dada aportada per fonts policials es refereix als delictes
denunciats per cada 100.000 habitants. En aquest cas, també Espanya forma
part del grup de països amb baixa taxa de denúncies, amb 2.308 delictes
denunciats per 100.000 habitants. En aquest grup, també s’hi inclouen
Portugal, Suïssa, Itàlia i França. En el grup de països amb altes taxes de
delictes denunciats es troben Alemanya, Països Baixos, Anglaterra/Gal·les i
Suècia, aquest últim amb una elevada taxa de 13.693 delictes denunciats
per cada 100.000 habitants, pràcticament sis vegades més que Espanya
(vegeu gràfic 30).

4.2.4. Efectius policials
Finalment, quant als efectius policials, Espanya es troba entre els països
amb menys policies per habitants, amb una taxa de 310 per 100.000
habitants (vegeu gràfic 31). Els països amb més efectius policials són
França, Portugal i Itàlia, aquest últim amb 544 policies per cada 100.000
habitants. De manera paradoxal, no s’ha trobat relació estadísticament
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significativa entre el nombre de policies de què disposen els diversos països
i les seves taxes de delinqüents.
Gràfic 31. Policies i delinqüents per cada 100.000 habitants. Any 2000
(Els colors representen els dos grups de nivell)
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4.3. Sentències judicials condemnatòries
Pel que fa a les dades procedents dels òrgans judicials, es pot distingir entre
la taxa de condemnats (persones) i la taxa de penes (sentències
condemnatòries) per cada 100.000 habitants.
Quant a la primera taxa — persones condemnades—, Espanya és el país
amb
menys
condemnats
per
cada
100.000
habitants
(277).
Anglaterra/Gal·les destaca de tota la resta de països i es pot considerar que
és un país amb una elevada taxa de condemnats (2.683 per 100.000
habitants), pràcticament deu vegades més que Espanya (vegeu gràfic 32). És
important matisar aquests resultats i aclarir que aquí la variable
condemnats no tan sols inclou els subjectes condemnats a privació de
llibertat, sinó tots els condemnats a qualsevol tipus de pena (multes, presó,
mesures alternatives, etc.). En concret, a Anglaterra/Gales la majoria dels
condemnats ho van ser a mesures penals comunitàries, com ara probation
o llibertat a prova. L’anàlisi de correlacions d’Spearman indica que els
països amb una taxa més alta de condemnats són també els països que
tenen més percentatge de víctimes del delicte (p=0,015), un percentatge
més alt de dones entre els delinqüents (p=0,028) i una taxa inferior
d’efectius policials (p= 0,037).
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Gràfic 32. Condemnats per cada 100.000 habitants. Any 2000
(Els colors representen els dos grups de nivell)
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Gràfic 33. Total de penes o mesures aplicades per cada 100.000 habitants.
Any 1999
(Els colors representen els dos grups de nivell)
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La taxa d’aplicació de la privació de llibertat és elevada a Itàlia i als Països
Baixos, on un 39,7% i un 26%, respectivament, de les mesures són de presó;
però és elevadíssima a Espanya, on un 62,4% de les mesures aplicades
comporten la privació de llibertat. Per la seva banda, les mesures
alternatives i les suspensions de la pena són més aplicades a França i
Suïssa, amb percentatges del 47,8% i 52,1% de les penes, respectivament.
Finalment, les taxes més elevades de multes pertanyen a
Anglaterra/Gal·les, Portugal, Alemanya i Suècia, amb percentatges que
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oscil·len entre el 61,5% i el 73,2% del total de mesures (vegeu gràfic 34). Les
alternatives a Espanya signifiquen un 21,4% de les mesures aplicades.
Gràfic 34. Percentatge de multes, penes alternatives (i suspensions) i
privació de llibertat sobre el total de mesures aplicades. Any 1999
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Aquestes dades pertanyen a l’any 1999 , únic any que permet la
comparativa entre països. Ara bé, pel que fa a Espanya, es podria pensar
que l’any 1999 encara era escassa l’aplicació de les alternatives.
Tanmateix, l’any 2003 encara era tan precària l’aplicació de les mesures
alternatives com quatre anys abans: només el 20,6% de les mesures
aplicades. La gran majoria està representada per la privació de llibertat (el
58,6%). La multa representa el 19,1% de les mesures aplicades durant el
2003.

12

Les dades d’Espanya han estat extretes del web de l’Institut Nacional d’Estadística
www.ine.es .
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5. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARI
5.1. Població penitenciària

5.1.1. Taxa d’encarcerament
13

Les taxes de població penitenciària de Catalunya i Espanya són de les més
elevades dels països estudiats. L’any 2004, Espanya va marcar la taxa més
elevada molt probablement de tota la seva història, amb 140 encarcerats
per cada 100.000 habitants. Catalunya es va situar en una taxa de 119,
inferior a alguns països de l’entorn com ara Anglaterra/Gal·les, Portugal i
Països Baixos.
Aquestes xifres confirmen la tendència dels últims anys. En l’últim trienni,
l’Estat espanyol ha tingut una mitjana de 134 presos per cada 100.000
habitants; la taxa mitjana de Catalunya ha estat de 112. Tanmateix, les
taxes més recents, corresponents al 31 de desembre de 2005, indiquen
valors de 118 i 142 encarcerats per cada 100.000 habitants a Catalunya i
Espanya, respectivament.

Taxes de població encarcerada per cada 100.000 habitants
2002
2003
2004
Mitjana trienni (02-04)
Alemanya
95
96
96
96
Anglaterra/Gal·les
121
123
127
124
Canadà
115
115
Catalunya
106
111
119
112
Espanya (Estat+Catalunya)
127
135
140
134
França
90
96
104
97
Itàlia
99
100
99
99
Països Baixos
100
112
123
112
Portugal
133
137
127
132
Suècia
73
76
82
77
Suïssa
69
72
82
74
Taula 10

Una
anàlisi
estadística
de
conglomerats
destaca
tres
grups
significativament diferents pel que fa a les taxes d’encarcerament.

El primer grup, que es podria definir com de taxes baixes, està
representat per Suïssa i Suècia, amb valors mitjans de 74 i 77
encarcerats per 100.000 habitants, respectivament.

El segon grup, definible com de taxes mitjanes, està format per
Alemanya (96), França (97), Itàlia (99), Catalunya (112), Països
Baixos (112) i Canadà (115).

El tercer i últim grup, amb les taxes més elevades, està compost
per Anglaterra/Gal·les (124), Portugal (132) i Espanya (134).

13

Encarcerats per cada 100.000 habitants.
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Gràfic 35. Nombre d’encarcerats i taxa per cada 100.000 habitants. Mitjana
del trienni 2002-2004
(Els colors representen els tres grups de nivell)
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L’anàlisi d’indicadors sociodemogràfics i de qualitat de vida ha revelat que
les taxes d’encarcerament es correlacionen amb les variables següents:
Mitjanes dels anys 2002-2004
Població de joves de 15 a 24 anys
Morts per suïcidi (correlació inversa)
Població aturada amb estudis de 3r nivell
Estudiants de 18 anys (correlació inversa)
Llits d’hospital (correlació inversa)

Rho d’Spearman
0,042
0,028
0,047
0,007
0,000

Aquestes correlacions empíriques requereixen hipòtesis raonables que
puguin explicar-les. En alguns casos pot tractar-se de correlacions espúries,
és a dir, casuals o atzaroses, i per tant, de relacions falses entre variables.
En tot cas, aquí s’han mantingut totes les correlacions que resultaven
lògiques, suggerents o interessants per reflexionar-hi amb més deteniment
i debatre explicacions plausibles. Es presenten i es comenten breument a
continuació.
Els països amb més percentatge de població de joves de 15 a 24 anys tenen
unes taxes superiors d’encarcerament. L’anàlisi de conglomerats ha
classificat els països en dos grups significativament diferents pel que fa al
percentatge de població de joves.
• En el primer grup, format per Itàlia, Alemanya, Suïssa, Suècia i Països
Baixos, els percentatges de joves amb edats compreses entre els 15 i
els 24 anys oscil·la entre el 10,8% i l’11,9%.
• En el segon grup, Anglaterra/Gal·les, França, Espanya i Portugal
indiquen percentatges entre 12,8% i 13,4% (vegeu el gràfic 70).
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Aquest resultat és raonable d’acord amb les teories criminològiques
generals i amb la investigació que analitza la relació edat-delinqüència
(Funes, 1994; Garrido, Stangeland i Redondo, 2001; Montañés, Rechea i
Barberet, 1997; Rutter, Giller i Hagell, 2000). La formulació més
parsimoniosa d’aquesta relació seria la següent: considerant que la menor
edat és un correlat general de comportament delictiu, és lògic esperar que
com més alta sigui la proporció de joves més alta serà la prevalença
delictiva i, finalment, més elevada també la taxa d’encarcerats. Els països
amb taxes inferiors de suïcidis (en la comunitat en general) presenten taxes
superiors d’encarcerament. També, en aquest cas, una anàlisi de
conglomerats divideix els països estudiats en dos grups:
• Els que tenen més baixa taxa de suïcidis (entre 12,4 i 23,7 per cada
100.000 habitants), entre els que es troben Itàlia, Espanya, Països
Baixos, Portugal, Alemanya i Suècia.
• Els que tenen taxes elevades de suïcidis (entre 34,4 i 35,9 per cada
100.000 habitants), com ara França i Suïssa (vegeu el gràfic 86).
Aquest resultat és difícil d’interpretar. Probablement es tracta d’una relació
empírica molt indirecta entre aquestes dues variables. Els països amb més
percentatge de població aturada amb estudis de tercer nivell presenten
taxes més elevades d’encarcerament. Els dos grups estadísticament
diferents són:
• Els que presenten proporcions inferiors (entre el 2,7% i el 4,8% de la
població són aturats amb estudis de 3r nivell), entre els quals hi ha
Suïssa, Suècia, Portugal i Alemanya.
• Els que tenen proporcions elevades d’aturats amb estudis de tercer
nivell (entre el 5,3 i el 7,5%), entre els quals es troben França, Itàlia,
Espanya i Anglaterra/Gal·les (vegeu el gràfic 81 ).
En aquest cas pot haver-hi dues línies d’interpretació: una, en un sentit més
directe, considerant que més joves amb formació elevada (i per tant amb
altes expectatives per al guany d’objectius professionals i socials) però
sense feina (i per tant sense possibilitats d’assolir aquests objectius per vies
legítimes) podrien experimentar una més gran tensió i incitació a l’ús de
mitjans il·legítims (la delinqüència) per assolir les seves expectatives
socials. Aquests increments de les motivacions delictives es traduirien, al
final, en un augment de la població penitenciària. Aquesta hipòtesi teòrica
encaixa bé, aparentment, amb les teories funcionalistes de l’anomia-tensió,
però perquè en aquest cas fos cert s’hauria de poder comprovar que, en
efecte, s’ha produït un increment de la taxa d’universitaris que
delinqueixen i són empresonats, cosa que probablement no es corrobora.
La segona hipòtesi, més parsimoniosa i raonable, podria suggerir una
relació indirecta: la taxa més alta de persones amb estudis universitaris a
l’atur es relaciona, de manera directa, amb la major proporció de joves que
hi ha a la societat, i és aquesta major proporció, en conjunt (i no solament
ni preferentment el sector d’universitaris aturats), la que té relació amb les
taxes més elevades de delinqüència.
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En un sentit contrari a l’anterior, els països amb un percentatge de joves de
18 anys que estudien més elevat presenten taxes inferiors d’encarcerament.

La correlació entre encarcerats i joves estudiants és, per tant, inversa. Les
dos agrupacions diferenciades per anàlisi de conglomerats són:

• El grup dels països amb menys percentatge de joves de 18 anys
estudiants (amb valors que oscil·len entre el 56 i el 75%):
Anglaterra/Gal·les, Portugal, Espanya i Itàlia.
• El grup dels països amb més percentatge de joves de 18 anys
estudiants (amb valors entre 77% i 94%): Països Baixos, França, Suïssa,
Alemanya i Suècia (vegeu el gràfic 83).
Aquesta variable presenta, com es pot veure, una correlació de sentit invers
a les anteriors. La diferència és que aquí la variable és molt específica: la
taxa de joves estudiants a l’edat de 18 anys. Una hipòtesi explicativa
possible —coherent amb moltes de les investigacions que posen en relació
inversa escola i conducta delictiva— és que si hi ha més joves estudiants
d’aquesta edat, llavors hi ha menys joves en procés de consolidació de
carreres delictives i, en conseqüència, menys persones acabaran finalment
a la presó. Per entendre aquesta relació, s’ha de partir del fet que el període
d’edat al voltant del 18 anys és crític per a la consolidació de les carreres
delictives de molts joves que es convertiran en delinqüents persistents
(Moffit, 1990; Funes, 1994; Redondo i Garrido, 2001; Rutter, Giller i Hagell,
2002).
Finalment, l’última variable estudiada que correlaciona amb la taxa
d’encarcerament fa referència al nombre de llits d’hospital per cada 100.000
habitants. Els països amb més llits d’hospital (i per tant probablement amb
més despesa pública en salut) presenten taxes menys elevades
d’encarcerament (correlació inversa). En aquest cas, els dos grups
diferenciats són:
• El grup format per Espanya, Portugal, Anglaterra/Gal·les, Itàlia i Països
Baixos, amb taxes que oscil·len entre 358 i 463 llits d’hospital per cada
100.000 habitants.
• El grup representat per França i Alemanya, les taxes dels quals
dupliquen pràcticament les anteriors, amb xifres de 794-881 llits
d’hospital per cada 100.000 habitants (vegeu gràfic 84).
Aquesta variable —els llits d’hospital com a indicador de despeses en
salut— sí que sembla tenir una relació raonable amb l’encarcerament.
Molts encarcerats presenten, com és ben conegut, una incidència més alta
de patologies orgàniques i psicològiques que la població general. A tall
d’exemple, una més alta incidència en el consum de drogues d’alt risc
presenta elevades interaccions amb diversos quadres clínics (hepatitis,
sida, etc.), a més de ser un dels correlats més prominents del mateix
comportament delictiu (segons la investigació internacional, entre el 3050% dels delictes, tant violents com contra la propietat, es cometen en
associació temporal amb la ingestió abusiva d’alcohol o altres drogues).
Com a resultat d’aquesta més alta incidència clínica dels delinqüents i
encarcerats, en la mesura que el sistema de salut pugui fer-se càrrec de
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més problemàtiques i subjectes (de la qual cosa també es beneficiaran, de
manera prevalent, molts delinqüents de carrera), menys delinqüents amb
patologies (p.ex. toxicomanies) ingressaran o romandran a la presó (la qual
cosa podria, finalment, revertir en una reducció de les taxes
d’encarcerament).
És especialment pertinent aquí l’anomenada Teoria de les tasques restants
[del sistema de justícia] (vegeu Garrido, Stangeland i Redondo, 2001) que
suggereix una relació inversa, al si d’un país o un territori, entre el
desplegament que hi ha de suport social (en què els serveis sanitaris en són
una part essencial) i la quantitat de ciutadans que arriben al sistema de
justícia (i finalment a la presó).

5.1.2. Tipologies delictives
Respecte als tipus de delicte pels quals es compleix pena de presó, s’ha
comparat el percentatge d’encarcerats que hi ha en els quatre grups
delictius més rellevants, tant en funció de l’alarma social que susciten, com
pel nombre de persones implicades.
•

•

•

•

Els països que presenten percentatges elevats d’encarcerats per
delictes contra les persones són Catalunya, Canadà, Alemanya,
Suècia i França, amb percentatges de 12,4%, 13,3%, 13,4%, 15,6% i
16%, respectivament (vegeu el gràfic 36).
Catalunya i Anglaterra/Gal·les són països amb taxes elevades
d’encarcerats per delictes contra la propietat, amb percentatges del
45,8% i del 28,8% del total d’encarcerats, respectivament.
Pel que fa als delictes contra la llibertat sexual, el país amb la taxa
més elevada d’encarcerats és França, amb un percentatge del 14,4%
del total de la població penitenciària davant d’una mitjana
aproximada del 3,3%, que presenta la resta de països.
Catalunya, Portugal, Itàlia i Suècia són els països amb els
percentatges més alts d’encarcerats per delictes contra la salut
pública (23,5%, 29,5%, 22% i 17,9%, respectivament).

Pel que fa a les relacions entre indicadors, cal destacar que:
•
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Els països amb percentatges elevats d’encarcerats per delictes contra
les persones també presenten elevats percentatges d’encarcerats per
delictes contra la llibertat sexual (0,029) (en realitat, dues
manifestacions distintes de delinqüència violenta o d’agressió), altes
taxes de suïcidis entre la població encarcerada (p=0,020) i entre la
població general (p=0,036). Les taxes de suïcidi als països tenen a
veure probablement amb explicacions culturals més àmplies,
malgrat que el fet que una persona sigui empresonada per greus
delictes sexuals o contra les persones és, segons les anàlisis
realitzades a Catalunya, un factor de risc de suïcidi a la presó); i una
despesa en seguretat social més alta (p=0,010), factor que
probablement té més relació amb elements econòmics i culturals
d’ampli espectre que amb les taxes d’encarcerats.

•

Els països amb alts percentatges d’encarcerats per delictes contra la
propietat imposen més penes de multa (p=0,007) i menys penes de
privació de llibertat (p=0,003). Aquest fet, en principi, té una certa
lògica penal, ja que les legislacions acostumen a establir pena de
multa per molts delictes no violents contra la propietat. D’altra
banda, als països amb alts percentatges d’encarcerats per delictes
contra la propietat és inferior el percentatge de preventius en presó
(p=0,011) (també lògic, ja que molts delictes contra la propietat poden
tenir una tramitació més simple i àgil) i superior la proporció de
dones encarcerades (p=0,016), ja que les dones presenten una
participació relativa més alta en delictes contra la propietat.

Els països amb un proporció més alta de presos per delictes contra la
salut pública presenten una ràtio inferior de professor-alumne a
l’educació primària (p=0,047), menys llits d’hospital (p=0,023) i menys
despesa total en seguretat social (p=0,047). Aquestes relacions poden
encaixar bé, en primer lloc, en termes de prevenció del consum de
drogues (en principi una ràtio més alta professors/alumnes a l’educació
primària podria afavorir una millor prevenció de problemes de conducta
en general i, específicament, del futur consum de drogues); en segon
lloc, la intervenció sanitària i social sobre problemàtiques de
toxicomania podria prevenir la comissió de delictes funcionals a la
drogoaddicció i, d’aquesta manera, evitar que alguns subjectes acabin a
la presó. En tot cas, aquestes hipòtesis explicatives, que són
racionalment raonables, requeririen confirmacions més específiques i
directes.
Gràfic 36. Tipologies delictives i percentatge que representen respecte al
total d’encarcerats. Mitjana del trienni 2002-2004
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Característiques demogràfiques
a) Edat
Quant a l’edat mitjana, els interns més joves es troben a Anglaterra/Gal·les i
als Països Baixos, amb 30,5 i 32,7 anys, respectivament. Per la seva banda,
Catalunya forma part del grup de països amb encarcerats més grans, amb
edats compreses entre els 33,2 i els 36,5 anys (vegeu el gràfic 37). Els països
amb els interns més joves, evidentment, són els que tenen una proporció
més alta d’encarcerats amb edats que oscil·len entre els 18 i els 21 anys
(p=0,038) (vegeu el gràfic 38).
Gràfic 37. Edat mitjana dels encarcerats. Mitjana del trienni 2002-2004
(Els colors representen els dos grups de nivell)
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Gràfic 38. Joves de 18 a 21 anys encarcerats i percentatge que representen
respecte al total d’encarcerats. Mitjana del trienni 2002-2004
(Els colors representen els dos grups de nivell)
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És ben coneguda la relació edat-conducta delictiva i, en concret, la menor
edat (o edat juvenil) és considerada el correlat més important de la
incidència delictiva (és a dir, el nombre de delictes comesos pels subjectes) i
de la prevalença delictiva (és a dir, del nombre de subjectes que participen
en la delinqüència) (Luque, Ferrer, Capdevila, 2005; Redondo, Funes i Luque,
1994; Rutter, Giller i Hagell, 2000; Redondo i Garrido, 2001). L’edat de més
incidència i prevalença delictives, en termes generals i pel que fa a la
delinqüència comuna (que és la que provoca un nombre més gran
d’encarcerats), és molt semblant entre països, i se situa entre els 18 i 22
anys. Això implica que les diferències entre països en les mitjanes d’edat
dels encarcerats han de ser degudes principalment a factors no relatius a
l’edat de comissió dels delictes, sinó al funcionament i l’impacte del mateix
sistema de justícia. Un factor probablement rellevant aquí (malgrat que no
l’únic) pot ser el fet que els encarcerats siguin més vells en la mesura que
compleixen, de facto, penes de més duració. No obstant això, aquesta
hipòtesi teòrica no es confirma d’acord amb les dades analitzades.

b) Dones
Anglaterra/Gal·les, Suïssa, Catalunya, Portugal i Espanya són els països amb
una proporció més alta de dones encarcerades (6%, 6,2%, 7%, 7,6%, i 7,8%
del total d’encarcerats, respectivament, vegeu el gràfic 39).
Un percentatge més alt de dones encarcerades està relacionat (o
correlaciona) amb un percentatge més alt d’encarcerats per delictes contra
la propietat (p=0,016) i per delictes contra la salut pública (p=0,020). Això és
fàcilment explicable si es considera que les dones tenen una participació
relativa més gran precisament en delictes contra la propietat i contra la
salut pública.
Gràfic 39. Dones encarcerades i percentatge respecte al total d’encarcerats.
Mitjana del trienni 2002-2004
(Els colors representen els dos grups de nivell)
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c) Estrangers
Pel que fa al nombre relatiu d’estrangers que hi ha a les presons, es poden
diferenciar tres grups de països. En primer lloc, Suïssa és el país que
presenta la proporció més elevada d’encarcerats estrangers (el 70,7% de la
població presa). En segon lloc, Espanya (27,4%), Països Baixos (28,2%),
Alemanya (29,1%), Catalunya (30,4%) i Itàlia (31%) formen un gruix de països
amb una important taxa d’encarcerats estrangers (vegeu el gràfic 40).
Finalment, Portugal, Anglaterra/Gal·les, França i Suècia són els que
presenten les proporcions més baixes, que oscil·len entre el 12% i el 20,2%.
Gràfic 40. Estrangers encarcerats i percentatge que representen respecte al
total d’encarcerats. Mitjana del trienni 2002-2004
(Els colors representen els tres grups de nivell)
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Preventius

Pel que fa a la població encarcerada en situació preventiva, Catalunya
presenta, juntament amb Anglaterra/Gal·les, un dels percentatges més
baixos: el 19,5% (vegeu el gràfic 41). En principi, aquesta dada pot ser
interpretada de manera positiva, ja que un percentatge més baix de
preventius informa d’un millor funcionament dels tribunals, en termes
d’una agilitat més alta a l’hora d’instruir els procediments penals i jutjar els
encarcerats. Malgrat tot, atès que el percentatge de presos preventius ho és,
per definició, en relació amb el número total d’empresonats, aquesta dada
pot tenir també una lectura més negativa (o, almenys, no tan positiva):
simplement tindrien menor percentatge de presos preventius els països
que tenen, en general, un nombre més alt d’empresonats.
Aquest indicador correlaciona inversament amb el percentatge
d’encarcerats per delictes contra la propietat (més percentatge de
preventius, menys percentatge de població encarcerada per delictes contra
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la propietat i viceversa), i amb la despesa en serveis socials ( més
percentatge de preventius encarcerats, menys inversió en serveis socials).
Aquesta darrera dada també podria apuntar en direcció a la teoria de les
tasques restants [del sistema de justícia] a què ja s’ha fet referència.
S’esperaria que com més despesa en serveis socials (com a indicador
rellevant de “suport social” als ciutadans) tingués un país, menys taxa
d’encarcerats en general (i, també, de presos preventius).
Gràfic 41. Nombre de preventius i percentatge que representen respecte al
total. Mitjana del trienni 2002-2004

(Els colors representen els tres grups de nivell)
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Xifres del desembre de 2006 posen de manifest el progressiu increment de
la població penitenciària preventiva. S’ha passat del 19,5% el 2005 al 21.4%
el 2006. Aquest ha estat el creixement més gran des del juny de 1999.
(Vegeu el gràfic 42).
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Gràfic 42. Evolució semestral del percentatge de preventius en centres
penitenciaris de Catalunya
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En aquest nou any es constata que les taxes d’encarcerament de la població
preventiva a Catalunya continuen creixent. A tall d’exemple, amb data
18.04.2007 el nombre era de 2.003 i representava el 21,65% del total de
població penitenciària. Del total de població preventiva, la presó provisional
s’aplica en una proporció més alta als estrangers que als espanyols.
Les darreres reformes legislatives operades en la Llei d’enjudiciament
criminal s’allunyen de les recomanacions que organismes internacionals
han efectuat entorn de l’ús excepcional de la mesura cautelar de la presó
provisional.
Es considera, doncs, necessari reflexionar sobre les sentències dictades pel
Tribunal Constitucional amb relació a la figura de la presó preventiva en
consonància amb el que estableix l’article 9.3 del Pacte internacional de
drets civils i polítics segons el qual “la prisión provisional no debe ser la
regla general para que las personas que hayan de ser juzgadas” (STC
41/1982 del 2 de juliol). En la mateixa línia, la Resolució 11/1965 del Consell
d’Europa que recomana als governs que actuïn tenint en compte que la
presó provisional s’ha d’inspirar en els principis següents: 1) No ha de ser
obligatòria i l’autoritat ha de prendre la seva decisió tenint en compte les
circumstàncies del cas; 2) ha de considerar-se com a mesura excepcional; i
3) s’ha d’aplicar quan sigui estrictament necessària i en cap cas s’ha
d’aplicar amb una finalitat punitiva.
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5.2. Duració de les condemnes
La durada de la pena de presó és elevada en el cas d’Espanya, en què, de
mitjana, l’estada a la presó té una durada de 15,4 mesos. Espanya és el país
europeu estudiat (exclòs el cas del Canadà) amb més durada de la pena de
presó (vegeu el gràfic 43).
És molt rellevant la correlació directa d’aquest indicador amb una taxa
d’encarcerats més alta per centre penitenciari (p= 0,037). És a dir, als països
amb durada més alta de la pena de presó hi ha un nombre més elevat
d’interns per centre penitenciari. Aquesta correlació sembla lògica i
esperable: una durada més alta de l’encarcerament determinaria
l’acumulació d’un nombre més alt d’interns en una presó (ja que, malgrat
que ingressi el mateix nombre de subjectes, els que hi eren abans triguen
més a sortir en llibertat) i això provoca, al final, un increment de la ràtio
subjectes/places de cada presó.
Gràfic 43. Durada de la pena de presó (en mesos). Mitjana del trienni 20022004
(Els colors representen els dos grups de nivell)
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De les dades d’aquesta investigació se’n desprèn que fins i tot els sistemes
penals en què s’aplica la cadena a perpetuïtat, n’estableixen límits pel que
fa a la duració i resulten menys punitius i aflictius que el que estableix el
sistema penal espanyol que no té la pena a perpetuïtat.
Els països estudiats en què els ordenaments jurídics estableixen la cadena a
perpetuïtat (Alemanya, França, Itàlia i Suïssa) n’han establert limitacions al
compliment efectiu d’un determinat període de la condemna (Alemanya, 15
anys; França, 18-20; Itàlia, 20; Suïssa, 20). Quan han complert aquestes
condemnes o bé passen a situacions de llibertat definitiva, o de llibertat
condicional o accedeixen a règims de vida similars al tercer grau.
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Aquesta anàlisi de dret comparat posa en relleu la falta de proporcionalitat
del sistema penal espanyol pel que fa a les penes màximes de presó.
L’article 78 del Codi penal estableix com a regla general la presó màxima de
20 anys, i excepcionalment de 25, 30 i 40 anys, penes que superen les de
perpetuïtat dels països estudiats, en els quals o les legislacions en uns
casos, o la mateixa jurisprudència constitucional, en d’altres, han articulat
les disposicions necessàries per garantir la compatibilitat d’aquesta pena
amb els objectius reinserció social.
Es constata el risc que la duració de determinades penes de presó posi en
dubte l’orientació constitucional de rehabilitació que estableix l’article 25.2
de les penes i les mesures penals de privació de llibertat i que això
signifiqui igualment l’incompliment de l’article 15 de la Constitució que
estableix que en cap cas cap persona pot ser sotmesa a tortura ni a penes o
tractes inhumans o degradants.
5.3. Centres penitenciaris
La xifra d’encarcerats per centre penitenciari és, tant a Espanya com a
Catalunya, de les més altes estudiades. Juntament amb Anglaterra/Gal·les
conformen el grup de països amb les taxes més altes (vegeu el gràfic 44). A
Espanya hi ha una mitjana de 771 interns a cada centre penitenciari i, a
Catalunya, 736.
Inversament, són els països amb menys quantitat de centres penitenciaris
per milió de persones. Els països amb una taxa més baixa de centres
penitenciaris per milió d’habitants són Portugal, Itàlia, Alemanya, França,
Anglaterra/Gal·les, Catalunya i Espanya. Amb una taxa mitjana, Suècia i
Països Baixos. Amb taxes elevades de centres penitenciaris per milió
d’habitants, només s’hi troba Suïssa, amb 21,3 centres per milió
d’habitants, mentre que a Catalunya la xifra és d’1,6.
Gràfic 44. Encarcerats per centre penitenciari (representats en les barres de
colors segons si el nombre és alt o baix) i nombre de centres penitenciaris
per milió d’habitants (representats mitjançant una corba). Mitjana del
trienni 2002-2004
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Aquestes dues variables estan influïdes (com és obvi) per la grandària típica
que acostumen a tenir el centres penitenciaris en cada país. A Espanya s’ha
optat, des de la transició per un model penitenciari de centres grans
(l’anomenada presó tipus) ubicats fora de les ciutats, davant del que havia
estat la tradició anterior, de centres petits i urbans, i davant del que és
encara l’estructura de centres petits o mitjans més freqüent a l’Europa
occidental. Els arguments preferents per a l’opció adoptada a Espanya són
de caràcter econòmic (les presons grans són relativament més
econòmiques) i de seguretat, ja que les presons més grans permeten una
concentració més alta de recursos de vigilància tant perimetral com
interior.
Gràfic 45. Capacitat del centres penitenciaris. Mitjana del trienni 2002-2004

(Els colors representen els tres grups de nivell)
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Pel que fa al percentatge d’ocupació dels centres penitenciaris per cada 100
places, Espanya i Catalunya formen part del gran gruix de països amb
ocupacions mitjanament elevades, amb 113 i 114 interns per cada 100
places, respectivament (vegeu gràfic 46). Destaca amb una taxa molt
elevada el cas d’Itàlia, amb 133 interns per cada 100 places, mentre que
Suïssa presenta una infraocupació: 82,8. És lògic esperar que una taxa més
alta de població penitenciària (sobretot, si ha augmentat de manera abrupta
durant el últims anys, com és el cas de Catalunya i d’Espanya en el seu
conjunt) s’associï a ràtios d’ocupació més altes de les places penitenciàries
teòricament disponibles.
Les taxes elevades d’ocupació penitenciària estan relacionades, en primer
lloc, amb un percentatge més elevat d’encarcerats per delictes contra la
salut pública (que serien el resultat de més delictes i més delinqüents per
tràfic de drogues, com és el cas d’Espanya en conjunt).
També hi ha una correlació entre més taxa d’ocupació penitenciària i
menys ràtio de treballadors de tallers i formació ocupacional i, pel que fa
als indicadors generals de població, amb una ràtio més alta d’atur femení i
de la població menor de 25 anys. En aquest cas es tracta de variables
demogràfiques i econòmiques que sí que poden ser relacionades de manera
directa amb la delinqüència i l’empresonament: com més joves es troben a
l’atur en conjunt (la qual cosa inclou també les dones) i com menys
persones en formació ocupacional, és lògic esperar taxes més elevades de
delinqüència i, finalment, d’empresonament. Amb tot, aquesta relació ha
de ser interpretada amb precaució, ja que la recerca internacional, des dels
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temps de les primeres anàlisis que va efectuar Adolphe Quetelet el 1830
sobre la delinqüència a França, no ha pogut establir una relació directa i
unívoca entre taxes d’atur i taxes de delinqüència.
Gràfic 46. Percentatge d’ocupació dels centres penitenciaris (per 100 places).
Mitjana del trienni 2002-2004
(Els colors representen els tres grups de nivell)
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5.4. Llibertats condicionals
La concessió de la llibertat condicional a Catalunya és molt baixa. França i
Catalunya són els països amb una aplicació més baixa d’aquesta figura. A la
resta de l’Estat espanyol, i de manera paradoxal, atès que la legislació
penitenciària és la mateixa, l’aplicació és superior i, juntament amb
Portugal, conformen el grup amb el nombre més alt d’alliberats
condicionals.
A Catalunya, la mitjana del trienni indica que han gaudit de llibertat
condicional 8,1 de cada 100 interns, mentre que a la resta de l’Estat la taxa
és de 12 (vegeu el gràfic 47). En nombres absoluts, durant els últims tres
anys, hi havia una mitjana diària de 584 interns en llibertat condicional a
Catalunya i, de 5.831, a la resta de l’Estat. Aquest resultat resta, per ara,
incomplet des del punt de vista de la comparabilitat amb diversos països.
Per ara només es disposa de dades de Portugal i França.
En teoria, des d’una perspectiva de política penitenciària orientada a la
rehabilitació i la reinserció social, concedir menys llibertats condicionals és
una dada negativa, i concedir-ne més, una dada positiva. No obstant això,
aquestes dades han ser interpretades amb prudència, ja que la llibertat
condicional també és utilitzada, per exemple, en supòsits de malalties
incurables, i en aquest cas la concessió de més llibertats condicionals no
tindria un caràcter tan positiu com l’anterior.
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Gràfic 47. Mitjana anual de persones en llibertat condicional i ràtio per cada
100 interns. Mitjana del trienni 2002-2004
(Els colors representen els dos grups de nivell)
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A Catalunya, hi ha hagut un descens progressiu de la xifra d’interns en
llibertat condicional a partir de l’any 1999 i fins al 2004. L’última dada,
referida al 31 de desembre de 2005, indica una minsa recuperació de la taxa
de persones en llibertat condicional per cada 100 encarcerats. Si la taxa va
ser de 7,8, l’any 2004, es va situar en un 8,1, l’any 2005 (vegeu el gràfic 48).
Gràfic 48. Persones en llibertat condicional l’últim dia de l’any i taxa que
representen per cada 100 encarcerats. Evolució a Catalunya 1999-2005
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5.5. Indicadors de salut
Quant als indicadors de salut, s’ha estudiat la taxa de suïcidis i de
mortalitat en general entre els encarcerats.

5.5.1. Suïcidis
Portugal, Suïssa i França són els països en què la taxa de suïcidis anuals a la
presó és més elevada, amb xifres que oscil·len entre els 13,8 i el 21,9 suïcidis
per cada 100.000 encarcerats (vegeu el gràfic 49). Espanya i Catalunya
pertanyen al col·lectiu amb una taxa inferior de suïcidis: 5,5 i 10,4,
respectivament. Malgrat la diferència entre Espanya i Catalunya (en
desfavor de Catalunya), ambdós s’inclouen estadísticament en el mateix
grup.
Gràfic 49. Suïcidis per cada 100.000 encarcerats i suïcidis per cada 100.000
habitants. Mitjana del trienni 2002-2004
(Els colors representen els dos grups de nivell)
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5.5.2. Morts
La taxa de mortalitat a les presons és elevadíssima a Canadà i a Portugal: 70
de cada 100.000 interns (vegeu el gràfic 50). Catalunya i Espanya se situen
entre els països amb taxes baixes o moderades de mortalitat a la presó,
amb un 18,9 i un 30,4 per 100.000 encarcerats, respectivament. L’anàlisi de
correlacions entre variables revela que la taxa de mortalitat a les presons
està directament relacionada amb la ràtio d’incidència de la sida entre la
població general (p= 0,008).
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Gràfic 50. Morts per cada 100.000 encarcerats. Mitjana del trienni 2002-2004
(Els colors representen els dos grups de nivell)
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5.6. Personal
A Catalunya i Espanya les taxes de treballadors penitenciaris poden ser
considerades baixes, amb valors de 40,7 i 43 treballadors per cada 100
interns, respectivament. De fet, juntament amb Portugal, França, Alemanya
i Anglaterra/Gal·les, formen part del grup de països amb menys treballadors
per intern (vegeu gràfic 51 i Taula 11).
Per col·lectius laborals, Catalunya i Espanya se situen en els grups amb
menys treballadors de vigilància (24,3 i 27,8, respectivament, per cada 100
interns) davant de països com ara Suècia o Itàlia (amb ràtios de 67,6 i 73,1,
respectivament). Igualment, pel que fa als treballadors de tallers o formació
ocupacional, Catalunya i Espanya presenten algunes de les taxes més
baixes (1,4 i 2,2, respectivament), davant els Països Baixos, amb una taxa de
5,8 treballadors de tallers per cada 100 interns. Aquesta comparació és
clarament desfavorable per Espanya i, més encara, per Catalunya.
De manera diferent, les taxes de treballadors de tractament a Catalunya
(6,5) i a Espanya (7,1) són de les més altes, juntament amb les taxes de
Suïssa (9,8) i Països Baixos (8,7). És la dada més positiva que, amb relació al
personal, presenta Espanya i, en un grau lleugerament inferior, Catalunya.
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Gràfic 51. Ràtio de treballadors penitenciaris, total, vigilància, tractament i
tallers/formació ocupacional . Mitjana del trienni 2002-2004
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Taula 11. Nivell de la ràtio dels diversos col·lectius de treballadors
penitenciaris
Col·lectiu
Tots

Vigilància
Tractament
Tallers i FO

Nivell
Alta
Baixa
Alta
Baixa
Alta
Baixa
Alta
Baixa

Països
Itàlia / Suïssa / Suècia / Països Baixos
Catalunya / Espanya / França / Anglaterra/Gal·les / Portugal /
Alemanya
Itàlia / Suïssa / Suècia
Catalunya / Espanya / França / Anglaterra/Gal·les / Portugal /
Alemanya / Països Baixos
Catalunya / Espanya / Suïssa / Països Baixos
França / Anglaterra/Gal·les / Portugal / Itàlia / Alemanya / Suècia
Anglaterra/Gal·les / Suècia / Països Baixos
Catalunya / Espanya / França / Portugal / Itàlia / Alemanya

Pel que fa a l’anàlisi de correlacions entre indicadors, evidentment, com
més ràtio de personal penitenciari total, més ràtio de personal de vigilància,
atès que aquest últim representa el gran gruix del personal de presons en
tots el països (p= 0,006).
6. NORMATIVA PENAL
6.1. L’aflictivitat de la llei en diversos codis penals
Alemanya
El Codi penal alemany actual data de 1969, tot i les posteriors modificacions
a què ha estat sotmès. De la llei penal alemanya en destaca una tècnica
legal especialment acurada, que l’ha convertit en un veritable referent per a
molts altres sistemes penals, entre els quals l’espanyol. El Codi penal
alemany és, doncs, el reflex d’un model penal modern, en què es constata
la influència dels intensos debats que precediren i seguiren la presentació
del Projecte de reforma de 1962 i de la Proposta alternativa de Codi penal de
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1966. El Projecte de 1962 incorporava orientacions molt encertades en la
part general del Codi penal, de manera que, tot i que no aconseguí
convertir-se en llei, sí que va influir de forma decisiva en el codi finalment
aprovat.
Tanmateix, en matèria de sancions penals, els fonaments del sistema
actual es troben precisament en el Projecte alternatiu que l’any 1966
elaborà un equip de catedràtics de Dret Penal. El Projecte alternatiu estava
clarament orientat cap a la prevenció de delictes i renunciava la idea de
retribució. A resultes de les discussions generades per la presentació del
Projecte alternatiu, es van incorporar a la llei finalment aprovada alguns
aspectes que feren de la d’Alemanya, una llei pionera i capdavantera en el
14
sistema de sancions penals . Algunes de les mesures més destacables de la
llei foren la supressió de la presó inferior a un mes i la seva substitució per
penes de multa, la descriminalització d’infraccions lleus, especialment
contra la seguretat en el trànsit i contra l’ordre públic, la supressió de les
penes curtes privatives de llibertat, i el reconeixement de la possibilitat de
sancionar la major part d’ofensors bé per mitjà de la multa o bé mitjançant
el tractament en la comunitat.
La conseqüència d’aquesta nova legislació a Alemanya fou la contenció de
l’increment de la població penitenciària. Mentre les taxes de delinqüència
es van incrementar en general en tots els països occidentals, a Alemanya es
va aconseguir respondre a aquesta tendència amb una disminució de la
punició. La reducció de les sentències de presó va ser el resultat d’un canvi
de la política criminal iniciat amb el Codi penal aprovat el 1969, ja que la
nova llei es proposava limitar la imposició de la presó als supòsits més
greus per als quals es mostrés com a inevitable.
El Codi penal alemany fixa per a cada infracció una sanció adequada. Però a
diferència d’altres codis com el francès o l’espanyol, el Codi penal alemany
tendeix a establir un marge molt ampli en la determinació de la pena, de
manera que facilita l’exercici d’una certa discrecionalitat judicial. Així, per
exemple, la pena establerta per a un delicte de robatori no qualificat va des
dels 6 mesos als 15 anys de presó, i per a un delicte de violació es pot
imposar una pena de 2 a 15 anys de presó.
També al Ministeri Fiscal se li assigna, en el sistema penal alemany, un
paper important, en tant que pot influir efectivament en l’activitat
sentenciadora. En aquest sentit, el fiscal pot, en infraccions lleus, requerir
l’imputat perquè repari la víctima o perquè faci un pagament a una entitat
benèfica o a l’Estat, de manera que, a canvi, se sobresegui el procediment.
Aquesta opció, introduïda el 1975, atorga al fiscal una potestat informal,
15
però molt rellevant en el sistema sancionador .
La pena de presó temporal té prevista en el Codi penal alemany una durada
d’entre 1 mes i 15 anys. En tot cas, i en coherència amb el rebuig a les penes
curtes privatives de llibertat, el text legal estableix el mecanisme per evitar
l’execució de penes privatives de llibertat inferiors a 6 mesos. Val a dir que
14
15
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per a alguns delictes, com ara l’assassinat, la llei continua recollint la pena
de presó perpètua. Tanmateix, el Tribunal Constitucional alemany va
determinar en una sentència de 1967 la necessitat de sotmetre també
aquesta pena a les finalitats assignades a la pena, i per tant, possibilitar
l’accés del condemnat a reclusió perpètua a la llibertat condicional i el seu
retorn a la societat. Com a conseqüència de la decisió del Tribunal
Constitucional alemany, el Codi penal estableix en l’article 57a la
possibilitat que el Tribunal concedeixi la llibertat condicional un cop
transcorreguts 15 anys de compliment de la presó perpètua. El Tribunal ha
de valorar en aquests supòsits que la culpabilitat del penat no exigeixi
continuar amb l’execució de la pena, i ha de tenir també en compte la
16
seguretat per a la societat i el consentiment del penat .
Entre les penes no privatives de llibertat, les multes s’han convertit en la
sanció més freqüent. La llei estableix, però també la possibilitat de
suspendre l’execució de sentències de fins a 2 anys de presó, i de fet, s’ha
assenyalat la suspensió com una de les fórmules que han permès contenir
17
l’escalada de la població penitenciària . El sistema de la suspensió de penes
a Alemanya permet també la imposició de condicions més o menys
feixugues al reu, entre les quals, per exemple, l’obligació de reparar el dany,
de pagar una quantitat a una entitat comunitària, el compliment d’uns
treballs en benefici de la comunitat, l’obligació de contactar periòdicament
amb el jutjat, o la prohibició de contactar amb determinades persones.
D’altra banda, l’accés a la llibertat condicional és possible un cop el reu ha
complert dues terceres parts de la condemna. Tanmateix, en determinades
circumstàncies és possible la concedir la llibertat condicional a partir del
moment que el reu hagi complert la meitat de la condemna. En aquest cas,
s0ha de tractar de la primera pena que s’imposa al subjecte i no ha de
superar els 2 anys. El criteri més important per decidir la concessió de la
llibertat condicional és la protecció dels interessos de seguretat de la
comunitat, i això implica valorar el risc de reincidència del subjecte. La
llibertat condicional pot ser revocada quan el penat comet una nova ofensa
o quan infringeix les condicions imposades.
França
El Codi penal francès data de 1994 i és, per tant, un dels més recents dels
que s’han revisat. Es tracta d’un codi molt detallat i casuístic. Amb relació
al sistema de sancions penals, el Codi penal francès n’estableix de tres
tipus.
En primer lloc, fixa com a penes criminals la reclusió d’entre 10 i 30 anys i
la reclusió a perpetuïtat. Amb relació a aquesta darrera, val a dir que, la
seva imposició no impossibilita el penat a accedir a la llibertat condicional o
a altres formes per afavorir-ne el procés de reinserció social. L’article 132.23
disposa, en aquest sentit, un període de seguretat de 18 anys, durant el qual
el penat no pot beneficiar-se de les disposicions relatives a la suspensió o el
fraccionament de la pena, el règim obert, els permisos de sortida, la
Vegeu GARCIA ALBERO; TAMARIT SUMALLA (2004). La reforma de la ejecución penal.
València: Tirant lo Blanch, p. 88 i 89.
17
WEIGEND, T. op. cit., p.197 assenyala que entre 1976 i 1996 va duplicar-se el nombre de
sentències entre 1 i 2 anys de presó. La confiança en la suspensió va permetre als tribunals
evitar un increment d’interns entre 1990 i 1996.
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semillibertat i la llibertat condicional. La Cour d’Assises pot elevar aquest
període, de forma excepcional, fins a 20 anys, però pot també reduir-ne la
18
durada. Això implica que, un cop transcorreguts aquests terminis, seria
viable la llibertat del penat, per bé que sotmesa a condicions.
En segon lloc, entre les penes correccionals, la llei hi estableix
l’empresonament, que té una durada de fins a 10 anys, i altres penes no
privatives de llibertat com ara la multa, els dies-multa, el treball d’interès
general (TIG), i les penes privatives de drets. Finalment, entre les penes
contravencionals, amb què se sancionen les infraccions més lleus, s’hi
establex la multa i les penes privatives de drets.
De la revisió de les sancions establertes en els tipus de la part especial, en
destaca la concurrència, no poques vegades, de penes privatives de llibertat
i penes pecuniàries. Això significa que, freqüentment, el reu serà
condemnat a una pena de presó i, de forma acumulada, al pagament d’una
multa.
Entre les fórmules establertes en el sistema penal francès per evitar la
imposició d’una sentència condemnatòria i l’execució de la pena s’hi
compten la dispensa de pena i l’ajornament simple del pronunciament, que
són aplicables només en el cas de les faltes, és a dir, les infraccions més
lleus. L’ajornament del pronunciament pot ser condicionat al compliment
d’unes determinades regles de conducta. La previsió del sistema de
substitució de penes de presó és especialment generosa en la llei francesa.
En aquest sentit, la possibilitat de substitució de penes d’empresonament
obre la porta al reemplaçament de penes de fins a 10 anys per dies-multa,
penes restrictives de llibertat i treballs d’interès general d’entre 40 i 240
hores. Així mateix, el Codi disposa també la possibilitat del compliment
fraccionat de les penes de presó no superiors a 1 any i també en règim de
semillibertat, vinculat a formes de control electrònic monitorat o no.
També respecte de la suspensió, la previsió legal és àmplia, en tant que es
possibilita la suspensió de penes de fins a 5 anys de presó. En tot cas, la
suspensió pot ser simple o bé vinculada a l’observació i el compliment
d’unes obligacions i unes mesures de control. Entre les primeres, per
exemple, l’obligació d’exercir una activitat professional o seguir una
formació professional, establir la residència en un lloc determinat,
sotmetre’s a examen o tractament mèdic, l’obligació de reparar el dany
causat, abstenir-se de conduir certs vehicles, seguir unes pràctiques de
sensibilització a la seguretat en el trànsit, etc. La Llei estableix, així mateix,
determinades prohibicions com ara freqüentar determinats condemnats
(els còmplices), entrar en contacte amb determinades persones (les
víctimes), portar armes, etc. Entre les mesures de control, s’hi pot trobar la
que imposa al penat el deure de respondre a les convocatòries del jutge o
del treballador social, rebre les visites del treballador social, informar sobre
canvis en la feina, en la residència o dels desplaçaments de més de quinze
dies, demanar autorització per desplaçar-se a l’estranger, etc. Així mateix,
la suspensió de la pena de presó es pot condicionar també a l’obligació
d’executar uns treballs d’interès general, per una durada entre 40 i 210
hores, i a desenvolupar en el període màxim de 12 mesos.
18
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L’accés a la llibertat condicional es regula en el Codi de procediment penal
francès, que estableix la possibilitat de concedir-la quan el penat hagi
complert la meitat de la condemna imposada. Aquest còmput s’agreuja,
però, quan el penat és reincident, ja que en aquest supòsit se li exigeix el
compliment de les dues terceres parts de la condemna.
Portugal
El Codi penal portuguès data de 1982 i, tot i haver estat sotmès a diverses
reformes posteriors, és hereu dels projectes elaborats els anys 1963 i 1966.
Els projectes responien, tal com s’assenyala en l’exposició de motius de la
llei, a una visió unitària, coherent, marcadament humanista i en molts
aspectes profundament innovadora, en què es tingueren en compte les
aportacions de la ciència penal nacional i internacional. No en va, el text
presenta similituds importants amb la llei penal alemanya, especialment
pel que fa a la possibilitat d’aplicar formes substitutives i suspensives de la
pena de presó. La reforma operada l’any 1994 fixava entre els seus objectius
19
potenciar l’aplicació de la pena de multa i altres reaccions no privatives de
llibertat per a la criminalitat de baixa i mitjana intensitat, a fi d’optimitzar
les vies de reinserció social del delinqüent. A partir d’aquesta reforma, la
pena de multa ja no s’estableix en la part especial de forma acumulada a la
presó i s’opta per una solució d’alternativitat.
En el Codi penal portuguès, la pena de presó es reserva per a les infraccions
més greus i que provoquin alarma social, en especial, la criminalitat
violenta i organitzada. Del Codi portuguès en destaca, tanmateix, i a
diferència d’altres ordenaments estudiats, la inexistència d’una pena de
presó a perpetuïtat. La durada màxima de la pena de presó és de 20 anys,
per bé que pot arribar fins a 25 anys en els casos que estableix la llei. D’altra
banda, si bé estableix l’aplicació d’una pena privativa de llibertat en cas
d’impagament de la multa que ha estat imposada com a pena principal, cal
dir que la conversió de la multa impagada en presó no és pas automàtica en
la llei portuguesa. En aquest sentit, el Codi penal portuguès disposa en
l’article 48 la possibilitat que el tribunal, a instància del condemnat,
substitueixi, de forma total o parcial, la pena de multa imposada per dies de
treball en establiments, oficines o obres de l’Estat o d’altres persones de
dret públic, o d’institucions particulars de solidaritat social. Per tant,
l’article 49 de conversió de la multa en presó entra en joc només quan la
multa no ha estat substituïda per treball o quan no han estat complertes les
prestacions de treball imposades. L’article 49 estableix que la durada de la
presó subsidiària equival al temps que queda de compliment de la multa
reduït en dos terços. Val a dir encara que el tercer paràgraf d’aquest article
estableix la possibilitat que, quan es provi que l’impagament de la multa no
és imputable al condemnat, se suspengui l’execució de la presó subsidiària
per un període d’entre 1 i 3 anys, i que la suspensió se subordini al
compliment de deures o regles de conducta.

19
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L’article 70 del Codi penal disposa la possibilitat de dispensar de pena al reu
a qui correspondria imposar una pena de presó de fins a 6 mesos o una
pena de multa no superior a 120 dies, atenent la menor gravetat de la
infracció o la menor culpabilitat del reu, i sempre que el dany hagi estat
reparat i la dispensa de pena no s’oposi als fins de prevenció.
El Codi penal portuguès estableix, així mateix, la possibilitat de suspensió i
substitució de penes privatives de llibertat. Les penes de fins a 6 mesos de
presó es poden substituir per multa o per una altra pena no privativa de
llibertat, excepte en els supòsits en què es consideri que l’execució de la
presó és necessària per evitar la comissió de nous delictes. En cas
d’impagament de la multa, s’executa la pena de presó inicialment prevista.
De forma subsidiària, el Codi disposa que les penes de fins a 3 mesos de
presó que no puguin ser substituïdes per multa, puguin complir-se bé en
règim de dies lliures o bé en règim de semidetenció. El compliment en dies
lliures significa essencialment el compliment en caps de setmana. El règim
de semidetenció consisteix en una privació de llibertat que permet al
condemnat prosseguir la seva activitat professional o els seus estudis, per
mitjà de sortides limitades al compliment de les obligacions.
Finalment, la llei disposa també la possibilitat de substituir la pena de presó
de fins a 1 any per prestacions a favor de la comunitat. La durada
d’aquestes prestacions es computa en hores i es fixa el límit mínim en 36
hores, i el màxim en 380. El Codi estableix de forma expressa que el
compliment del treball no pot perjudicar la jornada normal de treball i que
cal l’acceptació del condemnat. Si el penat no pot complir el treball per una
causa que no li és imputable, el tribunal pot decidir substituir la pena de
presó per una multa de fins a 120 dies o bé suspendre l’execució de la presó
per un període d’entre 1 i 3 anys, i subordinar la suspensió al compliment
de deures i regles de conducta.
Amb relació a la suspensió, la llei portuguesa permet la suspensió de penes
de presó no superiors a 3 anys. La decisió relativa a la suspensió de la pena
obliga el tribunal a tenir en compte la personalitat de l’agent, les condicions
de vida, i la conducta anterior i posterior al delicte. En cas que opti per la
suspensió, el tribunal fixa un període de suspensió d’entre 1 i 5 anys,
durant el qual es poden imposar acumulativament al penat deures o regles
de conducta. Entre els deures s’hi estableix l’obligació de pagar la
indemnització al lesionat, donar satisfacció moral adequada, i entregar una
contribució monetària a l’estat o a institucions. Entre les regles de
conducta, orientades a facilitar-ne la reintegració social, s’hi estableix la de
no exercir determinades professions, no freqüentar determinats llocs,
presentar-se periòdicament al tribunal, etc. Poden també imposar-se
obligacions per millorar el sentiment de responsabilitat social del
condemnat. Si el penat deixa de complir els deures o les regles de conducta,
el tribunal pot fer una advertència al reu, exigir-li garanties de compliment,
imposar-li nous deures o regles, i també prorrogar el període de suspensió
fins a la meitat del termini inicialment fixat. En tot cas, però, la suspensió
es pot revocar si el condemnat infringeix repetidament els deures o les
regles de conducta, o si comet un nou delicte i revela, d’aquesta manera,
que no es poden assolir les finalitats en què es fonamentava la suspensió.
La revocació determina el compliment de la pena de presó fixada en
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sentència, sense que el condemnat pugui exigir la restitució de les
prestacions efectuades.
L’accés a la llibertat condicional està determinat per la durada de la
condemna, de manera que quan aquesta sigui inferior als 5 anys de presó,
es pot concedir la llibertat condicional quan s’hagi complert la meitat de la
condemna, mentre que s’exigeix el compliment de les tres quartes parts en
condemnes que superin els 5 anys de presó. En tot cas, la llei estableix com
a requisits la previsió d’una vida futura socialment responsable i la
compatibilitat de la llibertat amb la defensa de l’ordre jurídic i la pau social.
Durant el període de llibertat condicional, es poden imposar les regles de
conducta i les obligacions establertes en l’àmbit de la suspensió de penes.
Itàlia
El Codi penal italià data de l’any 1930. Subsisteix, doncs, malgrat els
múltiples intents posteriors d’aprovar un nou codi, la llei aprovada durant
la Itàlia feixista. La llei ha estat, però, sotmesa a incomptables reformes i
propostes de reforma.
En destaca, amb relació al sistema sancionador, l’existència de tres tipus de
penes privatives de llibertat. En primer lloc, la pena d’ergastolo o presó
perpètua, vigent a Itàlia, per bé que el seu compliment estigui sotmès a les
restriccions derivades dels posicionaments de la Cort Constitucional
italiana. En aquest sentit, la Cort ha afirmat (Sentència 264 del 21 de
novembre de 1962) que, a fi de garantir la compatibilitat entre aquesta pena
i la finalitat de reinserció social, s’ha de garantir la possibilitat de concedir
la llibertat condicional també als condemnats a ergastolo. L’accés a la
llibertat condicional és possible un cop transcorreguts 20 anys de
compliment, tal com estableix la Llei de 15 de novembre de 1962.
Posteriorment, la Sentència 274, del 27 de setembre de 1983, ha admès la
possibilitat de concedir al condemnat la redempció de la pena al cap de 15
20
anys i mig, més 4 anys de semillibertat .
La pena de reclusió té prevista una durada entre 15 dies i 24 anys. La pena
d’arrest pot imposar-se per un període d’entre cinc dies i tres anys, i
s’executa en establiments especials o bé en seccions especials dels centres
penitenciaris. Cal destacar que, a diferència del que estableixen altres
ordenaments penals, l’italià no recull l’execució d’una pena privativa de
llibertat en
lloc d’una multa impagada. La sentència de la Cort
Constitucional, núm. 131, del 21 de novembre de 1979, va declarar
inconstitucional la conversió de multa impagada en pena de presó. Aquesta
declaració hauria deixat sense eficàcia la imposició de la pena de multa i el
legislador italià es veié obligat a desenvolupar un nou model de conversió
per al cas d’impagament de la multa que, sense afectar la llibertat personal
21
del penat, retornés el caràcter compulsiu a la pena de multa . La regla
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general, que disposa l’article 102, estableix convertir la multa no satisfeta
en llibertat controlada per un període màxim d’1 any. D’altra banda, però, el
mateix precepte estableix també que, en cas que la multa no sigui superior
a 1 milió de lires, el tribunal pugui convertir-la en lavoro sostitutivo, treball
substitutiu, sempre que el penat així ho sol·liciti. Per tant, si bé la llibertat
vigilada o controlada és la fórmula que la llei penal estableix en primera
opció, també quan la multa imposada no excedeixi d’una determinada
quantitat és possible, amb la conformitat prèvia del penat, convertir-la en
22
treballs .
Pel que fa a les formes de substitució i suspensió de penes, aquestes són
23
regulades en diverses lleis especials . Alguns dels aspectes més rellevants
són la possibilitat de substituir penes privatives de llibertat de fins a 1 any
per semidetenció, la substitució de presó de fins a 6 mesos per llibertat
controlada, i la substitució de la presó de fins a 3 mesos per multa. La
semidetenció comporta l’obligació de romandre com a mínim deu hores al
dia en la institució designada. La llibertat controlada comporta la prohibició
d’absentar-se del lloc de residència excepte si se’n té l’autorització per
motius laborals, d’estudi, familiars o de salut, i inclou també l’obligació de
presentar-se una vegada al dia al lloc designat i la retirada del passaport.
En tot cas, l’article 59 de la Llei 689 del 24 de novembre de 1981 exclou la
possibilitat de substitució per a subjectes que hagin estat condemnats
durant els 5 anys anteriors a una pena superior a 2 anys de reclusió.
Respecte de la suspensió, el Codi penal estableix la possibilitat de suspensió
de penes de presó de fins a 2 anys. El temps de suspensió és de 5 anys si es
tracta d’un delicte, i de 2 anys si és una falta, i es pot subordinar a
l’obligació de restitució, al pagament d’una quantitat per reparar el dany,
etc. La suspensió es revoca si es comet un nou delicte o una falta castigats
amb pena de presó o bé quan no es compleixen les obligacions imposades.
Pel que fa a la llibertat condicional s’estableix la possibilitat d’accedir-hi, un
cop s’ha complert la meitat de la condemna. Tanmateix, si el reu és
reincident, s’exigeix que aquest hagi complert les tres quartes parts de la
condemna.
Regne Unit
El Regne Unit presenta una de les taxes més elevades de població
penitenciària d’Europa. Alguns dels factors que han intervingut en
l’increment constant del volum de població a les presons des dels anys 80
24
fins ben entrat el segle XXI han estat :

Vegeu amb relació al sistema de conversió de la multa previst a Itàlia després de la sentència
de la Corte Consituzionale el 1979 JAREÑO LEAL, A. (1994). La pena privativa de libertad por
impago de multa, València: Civitas p. 243 a 262.
22
Els mòduls de conversió per a la multa són de fraccions de 25.000 lires per un dia de
llibertat vigilada i fraccions de 50.000 lires per dia de treball, de manera que 2 dies de
llibertat vigilada equivalen a 1 dia de treballs.
23
Llei de de 24 de novembre de 1981, núm. 689, Llei de l’11 de juny de 2004, de modificació
del codi penal i de les disposicions en matèria de suspensió condicional de la pena i dels
terminis per a la rehabilitació del condemnat, etc.
24
LEWIS, C. (2004). “Trends in crime, victimisations and punishment”. A: Alternatives to
prison. p.41.
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-La disminució de l’ús de la multa i la suspensió de la condemna.
-L’increment del nombre de penats.
-L’increment del nombre de condemnes a presó i també de la durada
mitjana de les penes de presó per a la major part de delictes.
-La successió des de l’any 1993 de noves lleis i discursos polítics que
augmenten la pressió sobre la necessitat que les lleis siguin més severes,
que arriben a convèncer també els òrgans judicials, que també han de ser
més severs en els casos individuals.
La darrera reforma legal operada en el sistema penal britànic és la Llei
britànica de justícia penal (Criminal Justice Act), del 20 de novembre de
25
2003 . En l’exposició de motius de la llei s’assenyala que el seu objectiu
principal és la creació d’un marc sentenciador més clar i flexible que el
precedent, basat en els cinc propòsits que recull l’article 142 de la Llei i que
es concreten en el càstig, la reducció de la delinqüència, la reforma i la
rehabilitació, la protecció del públic i la reparació.
Es reforma el sistema de sancions de manera que les diferents penes de
compliment en la comunitat es refonen en una única ordre comunitària
que està integrada per un seguit de possibles requeriments. La finalitat
d’aquesta modificació ha estat pal·liar la confusió relativa als propòsits i
l’ús de la multiplicitat de penes de compliment en la comunitat introduïdes
en els darrers trenta anys en el sistema penal britànic. En tot cas, alguns
autors apunten ja la possibilitat que l’efecte de la nova regulació sigui
l’increment del nombre de requeriments imposats, amb la qual cosa
augmenta també la probabilitat que alguns penats infringeixin algun dels
requeriments i disminueixi la credibilitat de la nova pena. S’assenyala
també la possibilitat que aquest sistema dificulti el manteniment d’una
relació de proporcionalitat efectiva entre la gravetat del delicte i la severitat
26
global de la sanció imposada .
Les sentències de presó de menys de 12 mesos són reemplaçades per una
nova pena, la custody plus, que implica l’aplicació d’un període màxim de 3
mesos de compliment al centre penitenciari seguit d’un període mínim de 6
mesos de supervisió en la comunitat, durant el qual s’atendran fins
reparadors del dany causat o bé les necessitats rehabilitadores del subjecte
i orientades a la reducció de la criminalitat. La nova llei introdueix també la
possibilitat de compliment intermitent de les penes de presó de fins a 12
mesos. En aquest cas, els períodes d’internament es compleixen en blocs de
pocs dies, de manera que els períodes intermedis i també després del darrer
bloc de compliment a la presó, el penat queda subjecte a un període
condicional. La finalitat d’aquesta modalitat de compliment és permetre als
penats mantenir la seva ocupació, els lligams familiars i educatius, que al
capdavall han demostrat ser factors importants en la reducció de la
reincidència.
La Llei de justícia penal de 2003 ha modificat també la suspensió de penes
de presó. Amb la legislació prèvia, la suspensió d’una pena de presó de fins
25

Les disposicions de la Llei de justícia penal del 2003 han estat el resultat de les propostes
del Consultation Paper fet públic pel Home Office anglès durant l’any 2001 i conegut com a
Halliday Report.
26
BOTTOMS, REX, ROBINSON (2004). Alternatives to prison. Portland: William Publishing,
p.13.
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a 1 i 2 anys es podia combinar amb una multa i amb una obligació de
compensació, però no amb obligacions de compliment en la comunitat. La
nova llei pretén estendre l’aplicació de la suspensió i possibilitar també que
el penat desenvolupi activitats en la comunitat. S’estableix, per tant, la
possibilitat de substituir una pena de fins a 2 anys de presó sotmesa a la
condició que el reu desenvolupi alguna de les activitats en la comunitat que
disposa el catàleg legal.
Suècia
El Codi penal suec va ser aprovat l’any 1962 i va entrar en vigor l’1 de gener
de 1965. Conté tres seccions principals. La primera inclou algunes regles
generals, la segona fa referència als delictes i la tercera, a les sancions. Les
sancions penals consisteixen en multes, presó, sentències condicionals,
probation i mesures juvenils. Les diverses sancions tenen també valors
punitius diferents. Així, la presó es considera la sanció més severa, seguida
de les sentències condicionals i la probation —que tenen el mateix valor—, i
finalment la multa, que és la sanció menys greu. El Codi penal deixa un
marge força ampli als tribunals perquè decideixen respecte de la sanció a
imposar. A més, alhora que atén els requeriments de protecció social, posa
una atenció especial a les mesures orientades a la rehabilitació dels
ofensors. En l’elaboració del Codi penal suec, una de les premisses ha estat
que les penes no privatives de llibertat són més desitjables que les de presó.
De fet, el Servei de Presó i Probation suec afirma que un dels objectius per
als propers deu anys es continuar desenvolupant i fixant la seva posició
com una de les organitzacions de presó i probation més humanes i
efectives del món. El Servei de Presó i Probation és de l’opinió que, un cop
finalitzada l’execució de la sentència, el condemnat hauria d’estar millor
preparat per desenvolupar una vida en societat sense delicte. Per tant, des
d’instàncies governamentals se sintetitza la filosofia de l’execució penal
com a better out, en el sentit que la persona condemnada hauria d’estar en
millor estat en abandonar la presó i la probation que en iniciar l’execució de
27
la pena .
La pena de presó té, com a regla general, un durada no inferior a 14 dies, i
no pot excedir els 10 anys. Tanmateix per a determinades infraccions, el
límit es pot incrementar 4 anys, i en casos especialment greus en què hi
hagi, a més, reincidència, es poden imposar penes de fins a 18 anys.
S’estableix que hom pugui accedir a la llibertat condicional quan s’han
executat dues terceres parts de la condemna, per bé que com a mínim s’ha
d’haver executat 1 mes de presó. No es concedeix la llibertat condicional
quan la pena ha estat imposada com una combinació de presó més
probation, o quan la presó es deriva de l’impagament de la multa. El
període de llibertat condicional equival al temps que queda de sentència en
el moment de concedir-se, si bé com a mínim ha de ser d’1 any. Durant el
període de prova, el reu pot ser posat en probation i el Servei de Probation
pot imposar condicions relatives a la residència, ocupació, i tractament. En
el supòsit que la conducta del reu no es consideri l’adequada es poden
cancel·lar períodes de llibertat condicional de 15 dies, i si l’ofensor és
condemnat per un nou delicte, se’n pot revocar la llibertat condicional.

27

Vegeu, en aquest sentit, la pàgina
http://www.kvv.se/templates/KVV_InfopageGeneral____2313.aspx
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La sentència condicional s’estableix per a les persones que cometen un
delicte que es considera com a aïllat i respecte del qual no hi ha temor que
reincideixin. Les sentències condicionals s’imposen quan es considera que
la multa és insuficient. Val a dir que la sentència condicional ha estat
dissenyada, en un sentit tècnic, com una pena, però en realitat suposa la
no-aplicació de la pena si el reu no delinqueix en un període de dos anys. El
delinqüent no és sotmès a supervisió, però la pena es pot combinar amb
uns treballs en benefici de la comunitat si el reu hi consent i en determinats
casos també amb una multa.
La probation pot aplicar-se a delictes per als quals es considera insuficient
una pena de multa. La probation es considera, en general, més intrusiva
que la sentència condicional. La probation esdevé una forma de tractament
i com a tal pot ser una alternativa al tractament en una institució
penitenciària. Implica un període de supervisió de 3 anys durant el qual
poden imposar-se determinades regles de la llibertat condicional, relatives
al lloc de residència, l’ocupació o la formació, i la submissió a tractament
mèdic. Se li pot encomanar també al reu que compensi el dany comès o que
segueixi tractament per drogues o alcoholisme. Si el reu incompleix les
obligacions i es presumeix que les mesures que es prenguin no tindran
efectes, es pot sol·licitar la revocació de la probation, de manera que el jutge
haurà de decidir una nova sanció per al delicte. Cal dir també que la
28
probation pot combinar-se amb la pena de dies-multa, amb TBC i presó de
29
14 dies a 3 mesos .
Suïssa
El Codi penal suís data de 21 de desembre de 1937 i estableix entre les
penes privatives de llibertat, la reclusió, l’empresonament i els arrests. La
pena de reclusió és la més greu entre les privatives de llibertat i té prevista
una durada d’entre 1 i 20 anys. El Codi penal suís recull també la pena de
reclusió perpètua, si bé la mateixa llei inclou les disposicions necessàries
per garantir la compatibilitat d’aquesta pena amb els objectius de reinserció
social. L’article 37 del Codi penal suís estableix la possibilitat que el
condemnat a presó perpètua accedeixi a un règim equivalent a un tercer
grau un cop hagi complert com a mínim 10 anys de la condemna. Per a
l’accés a la llibertat condicional, l’article 38.1 fixa un compliment mínim de
15 anys. El període de prova és, segons l’article 38.2, de 5 anys, de manera
que un cop transcorregut aquest temps, i si l’alliberat es comporta
correctament, la llibertat esdevé definitiva (Art. 38.5).
La pena d’empresonament té una durada de 3 dies a 3 anys. Els arrests, que
són les penes privatives de llibertat menys greus, tenen prevista una
durada d’1 dia a 3 mesos i es compleixen en establiments especials que no
serveixen per al compliment d’altres penes o mesures de seguretat. Els
arrests són també la pena que s’executa en lloc d’una multa que resulta
impagada. En aquest cas, cada 30 francs de multa es converteixen en un dia
d’arrest, si bé la durada total no pot sobrepassar els 3 mesos. A més, el jutge
en pot suspendre l’execució atenent les disposicions relatives a la
28

Només si el subjecte hi consent. Durada prevista de 40 a 240 hores. El tribunal ha
d’assenyalar la presó que s’hauria imposat.
29
Es combinarà la probation amb presó només si és inevitable, atesos la gravetat del delicte i
els antecedents. (cap. 30, sec.11)
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suspensió. La suspensió de la pena es regula en l’article 41 del Codi penal
suís, que estableix la possibilitat de deixar en suspens penes privatives de
llibertat de fins a 18 mesos. El període de prova és entre 2 i 5 anys, durant el
qual poden imposar-se al reu regles de conducta relatives a la seva activitat
professional, controls mèdics, l’abstenció de begudes alcohòliques i la
reparació del dany causat.
Per accedir a la llibertat condicional la llei exigeix el compliment de les dues
terceres parts de la condemna, i de com a mínim 3 mesos
d’empresonament. Estableix la possibilitat d’imposar un període de prova
d’entre 1 i 5 anys, durant el qual poden imposar-se regles de conducta
relatives a la seva activitat professional, lloc de residència, control mèdic,
abstenció de begudes alcohòliques i reparació del dany. Si el reu incompleix
una regla de conducta rep primer un avís de l’autoritat, de manera que si
persisteix o es perd la confiança que se li havia atorgat, se n’ordena el
reingrés al centre de compliment de la pena privativa de llibertat.
Tanmateix, en casos menys greus s’hi pot renunciar i reemplaçar el
reingrés per una amonestació, per altres regles de conducta o per una
prolongació del període de prova.
Espanya
El Codi penal de 1995, conegut també com a Codi penal de la democràcia,
tenia com una de les seves comeses adaptar la llei penal a l’Estat de Dret.
Algunes de les particularitats de la llei de 1995 foren, amb relació al sistema
de sancions penals, la supressió de les penes de presó inferiors a 6 mesos,
la supressió també de la institució de la redempció de penes per treball, i la
introducció de la pena d’arrest de cap de setmana —com a pena principal i
com a pena substitutiva de la presó— i de la de treballs en benefici de la
comunitat.
Així mateix, incloïa un sistema de compliment alternatiu de penes
privatives de llibertat que possibilitava tant la suspensió de penes
privatives de llibertat de fins a 2 anys, com la substitució de penes de presó
de la mateixa durada. Les reformes penals desenvolupades durant l’any
2003 han alterat de forma important les disposicions de 1995. En primer
lloc, s’ha suprimit la pena d’arrest de cap de setmana, de manera que el
buit l’han ocupat primordialment penes curtes privatives de presó, en tant
que la nova llei ha recuperat la possibilitat d’aplicar penes de presó d’a
partir de 3 mesos. S’estableix, així mateix, en la llei penal posterior a l’any
2003, una nova pena privativa de llibertat, la localització permanent,
l’aplicació de la qual queda reduïda a l’àmbit de les infraccions lleus.
El Codi penal manté les institucions de la suspensió i la substitució de la
pena. Amb relació a la suspensió destaca l’ampliació del marge establert en
cas que el reu sigui toxicòman i se sotmeti a un tractament de
deshabituació. Respecte de la substitució, cal assenyalar que la desaparició
de la pena d’arrest de cap de setmana permet ara l’aplicació de penes
clarament no privatives de llibertat en lloc de la presó de fins a 2 anys. Es
presenten com a penes substitutives la multa i els treballs en benefici de la
comunitat, si bé els mòduls de conversió que disposa l’article 88 del Codi
penal espanyol fan preveure algunes dificultats per a l’execució de les
penes substitutives, en especial, quan la presó se substitueixi per treballs
en benefici de la comunitat. A més, l’aprovació de la Llei integral de
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mesures contra la violència de gènere ha introduït també algunes
disposicions específiques quan es procedeixi a la suspensió i la substitució
de penes imposades en l’àmbit de la violència de gènere, i que es concreten
en l’aplicació obligatòria de les prohibicions d’aproximació i de
comunicació amb la víctima del delicte.
Pel que fa a la llibertat condicional, també les reformes penals han introduït
algunes novetats. Al règim general que estableix la possibilitat d’accedir a
la llibertat un cop complertes les tres quartes parts de la condemna, les
reformes de 2003 hi han afegit alguns règims excepcionals. Destaca en
primer lloc, la possibilitat d’avançar la llibertat condicional a les dues
terceres parts de la condemna si el condemnat desenvolupa
continuadament activitats laborals, culturals o ocupacionals, i fins i tot
l’avançament a la meitat de la condemna quan se n’acrediti la participació
en programes de reparació a víctimes o programes de tractament o
desintoxicació. En segon lloc, però, la llei ha introduït algunes disposicions
orientades a retardar l’accés a la llibertat condicional per a alguns
delinqüents, en concret, per a aquells que han participat en delictes de
terrorisme.

6.1.2. Comparació dels diferents règims
Taula 12. Durada màxima i mínima de la pena de presó
País
Alemanya

França

Portugal
Itàlia

Regne
Unit

Suècia

Suïssa

Espanya

30

Temporalitat
La presó temporal té una durada d’1 mes a 15 anys 30(§38).
El Codi penal francès diferencia entre:
Penes criminals (Art.131.1):

Reclusió perpètua i Reclusió de 10 fins a 30 anys
Penes correccionals:

Empresonament fins a 10 anys (Art. 131.4)
(Art.41) Presó temporal: Mínim 1 mes i màxim 20 anys
(El límit pot arribar a 25 anys en els casos establerts legalment)
Pena d’ergastolo: reclusió perpètua (Art. 22)
Reclusió: de 15 dies a 24 anys (Art.23)
Arrest: de 5 dies a 3 anys (Art.25)
Segons la llei penal, el tribunal només pot imposar pena de presó si considera
que el delicte o els delictes comesos són tan greus que no es pot justificar la
imposició ni d’una multa ni d’una pena de compliment en la comunitat. El
tribunal pot també imposar la pena de presó si el reu no consent a algun dels
requeriments de la pena comunitària o no compleix el pre-sentence drug
testing (Art.152).
(capítol 26)

Presó perpètua

La presó temporal té un mínim 14 dies i màxim 10 anys excepte altres
disposicions legals (cap. 26, sec. 1).

Reclusió: d’1 any a 20 anys (Art. 35)

També reclusió perpètua

Empresonament: de 3 dies a 3 anys (Art. 36)

Arrests: d’un dia a 3 mesos (Art. 39)
Mínim 3 mesos i màxim 20 anys, excepte allò que excepcionalment disposin
altres preceptes (Art. 36).

L’article 47 del Codi penal alemany limita l’aplicació de les penes de presó inferiors a 6
mesos.
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Taula 13. Catàleg de penes privatives de llibertat establertes en la llei
País
Alemanya

França

Portugal
Itàlia

Regne
unit

Suècia

Suïssa

Espanya

Penes
Presó perpètua
Presó temporal
Responsabilitat per impagament de multa: una quota equival a un dia de
privació de llibertat (§43)

Reclusió a perpetuïtat

Reclusió de 10 a 30 anys (132.5)

La pena d’empresonament pot ser inferior a 2 mesos i pot arribar com a
màxim a 10 anys

Presó

Presó subsidiària en cas d’impagament de multa (Art.49)

Pena d’ergastolo: reclusió perpètua (Art. 22)

Reclusió: de 15 dies a 24 anys (Art. 23)

Arrest (només per a les faltes): de 5 dies a 3 anys (Art. 25)

Presó perpètua

Presó

Penes curtes privatives de llibertat:

Custody plus

Intermittent custody

Presó

Responsabilitat personal per multa impagada 31

Reclusió perpètua

Reclusió: d’1 dia a 20 anys (Art. 35)

Empresonament: de 3 dies a 3 anys (Art. 36)

Arrest: d’1 dia a 3 mesos (Art. 39) 32

Arrests que s’imposen en lloc de la multa impagada 33

Presó

Localització permanent. Exclusivament per a les faltes: 12 dies màxim

Responsabilitat personal subsidiària per impagament de multa 34

Taula 14. Penes no privatives com a penes principals. Durada màxima i
mínima
País
Alemanya
França

Penes no privatives de llibertat

Dies-multa: de 5 a 360 quotes i d’1 a 5.000€ per quota (§40)

Pèrdua del permís de conduir (com a pena accessòria) (§44)

Inhabilitació per a l’exercici de càrrec públic i del dret de sufragi (§45)

Multa (quan s’imposa per a les faltes la quantia va des dels 38€ per a les
faltes més lleus fins als 1.500€ per a les faltes de la cinquena classe. En

31

La secció 8 del capítol 25 estableix que en cas d’impagament de la multa imposada, cal
actuar d’acord amb allò que estableix la Llei d’execució de multes de 1979 (Enforcement of
Fines Act), si bé el mateix Codi penal disposa que les multes impagades es converteixen en
presó de com a mínim 14 dies i com a màxim 3 mesos.
32
Les penes d’arrest s’executen en establiments especials i que no serveixin per a l’execució
d’altres penes privatives de llibertat.
33
Si el condemnat no paga la multa, el jutge la converteix en arrest: 30 francs equivalen a un
dia d’arrest. La durada d’aquests arrests no pot sobrepassar els 3 mesos. El jutge en pot
suspendre l’execució segons les disposicions relatives a la sursis.
34
S’estableix una equivalència de dues quotes de multa per un dia de presó. Aquesta
responsabilitat es pot complir també mitjançant treballs en benefici de la comunitat, i si es
tracta de faltes, mitjançant localització permanent.
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cas de reincidència es pot arribar fins als 3.000€)
Dies-multa (fins a 360 dies i per un màxim de 1.000€ per dia)
Treball d’interès general (de 40 a 210 hores)
Penes privatives o restrictives de drets (art.131.6): suspensió del permís
de conduir, anul·lació del permís de conduir, prohibició de portar armes,
retirada del permís de caça, inhabilitació, etc.

Penes complementàries (131.10): prohibició o suspensió d’un dret,
obligació de fer, immobilització o confiscació d’un objecte, tancament
d’establiment, etc. 35

Multa: mínim 10 dies i màxim 360. Cada dia de multa correspon a entre
200 i 100.000€ que el tribunal fixa en funció de la situació econòmica del
reu (Art. 47).

Penes accessòries: inhabilitació i suspensió per a l’exercici de la funció
pública, prohibició de conduir vehicles amb motor (Art. 66 i seg.).

Multa: de 10.000 lires a 10 milions de lires. En els delictes comesos amb
ànim de lucre, el jutge pot acumular a la privació de llibertat una pena de
multa de 10.000 a 4 milions de lires (Art. 24).

Ammenda: (només per a les faltes): entre 4.000 i 2 milions de lires (Art.
26).

Penes accessòries: inhabilitació, etc.

Multes (Art. 162 i seg.) Té en compte la capacitat econòmica del subjecte.
Community order: comporta la imposició a un major de 16 anys d’un dels

següents requeriments o més (Art. 177):
1.
requeriment de treball impagat: (Art. 199) entre 40 i 300 hores, en el
període de 12 mesos
2.
requeriment d’activitat: (Art. 201) presentar-se davant una
determinada persona o participar en activitats. Màxim 60 dies
3.
requeriment de participar en un programa acreditat
4.
prohibició de participar en una activitat: (Art. 203) en uns dies
determinats o durant un període
5.
arrest domiciliari: (Art. 204) obligació de romandre en un lloc
determinat. Es poden especificar llocs diferents o períodes diferents.
Els períodes han de ser entre 2 o 12 hores diàries. Màxim 6 mesos
6.
requeriment d’exclusió: (Art. 205) prohibició d’entrar en un lloc
determinat durant un temps determinat
7.
obligació de residir en un lloc determinat (Art. 206)
8.
tractament de salut mental: (Art.207) intern o no en un centre
9.
tractament de rehabilitació per drogues
10. tractament per alcohol
11. requeriment de supervisió
12. si és menor de 25 anys, requeriment d’assistència a un centre
o Si imposa 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, el tribunal pot imposar també un
requeriment de control electrònic monitoritzat.
o El tribunal ha de valorar, en cas d’imposar dos requeriments o més,
si ateses les circumstàncies, són compatibles entre si.
Multa (capítol 25):

Dies-multa: de 30 a 150 quotes i de 30 a 1.000 corones sueques. La quantia
mínima a imposar és de 450 corones
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35

L’article 131.27 del Codi penal francès estableix que es pot imposar com a pena
complementària la inhabilitació per a la funció pública o per a l’activitat professional, de
forma definitiva o temporal. En aquest darrer cas no pot excedir d’una durada de 5 anys.
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Multa (summary fines): de 100 a 2.000 corones
36
Multa (Art. 48): Màxim 40.000 francs . El jutge fixa la quantia atenent la
situació del condemnat. El període per efectuar el pagament és entre 1 i 3
mesos (Art. 49).

Penes accessòries 37:
Suïssa









Espanya

Inhabilitació per càrrec o funció pública de 2 a 10 anys (Art. 50).
Inhabilitació per a l’exercici de la pàtria potestat (Art. 53).
Prohibició d’exercir professió, indústria o comerç de 6 mesos a 5 anys
(Art. 54).
Expulsió del territori suís durant un temps de 3 a 15 anys (Art. 55).
Prohibició d’accés a locals on se serveixin begudes alcohòliques de 6
mesos a 10 anys (Art. 56).
Dies-multa i multa proporcional
Penes privatives de drets: inhabilitació, suspensió, privació del dret a
conduir vehicles, portar armes, residir en determinats llocs, prohibició
d’aproximar-se a la víctima o els familiars, prohibició de contactar amb la
víctima o els familiars, TBC

Taula 15. Fórmules que eviten la imposició d’una sentència condemnatòria
o l’execució de la pena
País
Alemanya

França

Portugal

Suècia

Fórmules
 Possibilitat d’atenuar la pena o de no imposar-la, si és inferior a 1 any de
presó, quan el reu ha reparat la víctima (§46).
 Possibilitat de no executar una pena de multa i en el seu lloc, amonestar
el reu i imposar-li unes obligacions o regles de conducta (§59).
 La dispensa de pena en el supòsit de comissió de faltes. Requisits: el
culpable està rehabilitat, el dany ha estat reparat i ha cessat el problema
derivat de la infracció (Art. 132.58).
 L’ajornament simple del pronunciament de pena en el cas de les faltes:
quan s’està en via d’aconseguir la rehabilitació, la reparació i la cessació
del problema (Art. 132.60).
 Ajornament del pronunciament amb submissió a prova durant un
període no superior a 1 any 38 (Art. 132.63).
 Dispensa de pena: quan el delicte pot ser castigat amb una pena de presó
39
no superior a 6 mesos o una multa no superior a 120 dies (Art. 74).
 Amonestació: pot aplicar-se en lloc d’una multa no superior a 120 dies
(Art. 60).
 El Tribunal pot eximir d’imposar una pena quan concorrin determinades
40
circumstàncies que facin manifestament no raonable aplicar-la (capítol
29, seccions 5 i 6).

36

Tanmateix, si el delinqüent actua amb ànim de lucre, el jutge no queda vinculat a aquest
màxim, que pot ser superat. D’altra banda, s’estableix també la possibilitat de substituir la
multa per la prestació de treball a compte de l’Estat o del municipi.
37
En els supòsits d’inhabilitació, els articles 7 i següents del Codi penal suís estableixen la
possibilitat de rehabilitació de l’individu, és a dir, tornar-lo a habilitar si han transcorregut 2
anys i la conducta del reu justifica aquest favor.
38
Les obligacions i les mesures de control són les mateixes que al sursis. Atenent la conducta
del culpable durant el període de prova, el jutge por dispensar-lo de la pena, pronunciar la
pena establerta en la llei o bé ajornar novament el pronunciament.
39
Si la il·licitud del fet o la culpa del subjecte és diminuta, el dany ha estat reparat, i la
dispensa no s’oposa a raons de prevenció, el tribunal pot declarar el reu culpable, però no
imposar pena.
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Taula 16. Substitució de penes privatives de llibertat o compliment
alternatiu d’aquestes
País
Alemanya

França

Portugal

40

Substitució de penes
Substitució obligatòria de les penes curtes de presó (penes de fins a 6 mesos)
per pena de multa 41, quan no sigui possible la suspensió de la presó (§47)
 Es pot substituir una pena d’empresonament (de fins a 10 anys de presó)
per:
o Dies-multa (art. 131.5):
o Compliment d’un stage de citoyenneté (Art. 131.5.1)
o Penes restrictives de llibertat: suspensió o prohibició del permís
de conduir, inhabilitació per a l’activitat professional,
prohibició d’anar a determinats llocs, etc.
o Treballs d’interès general (de 40 a 240 hores) (Art. 131.8)
 Quan s’imposa una pena inferior a 1 any 42, se’n pot ordenar el
compliment (Art. 132.25) :
o En règim de semillibertat: el condemnat ha d’estar-se a
l’establiment penitenciari en la modalitat que fixi el jutge
d’execució de penes.
o En règim d’ubicació a l’exterior: el penat desenvolupa a
l’exterior
de
l’establiment
treballs
controlats
per
l’Administració.
o En règim de control electrònic supervisat: el penat ha de
consentir-hi. Prohibició d’absentar-se del seu domicili o d’allà
on el jutge assenyali en els períodes fixats.
 Possibilitat d’executar la pena de presó no superior a 1 any de forma
fraccionada (amb fraccions no inferiors a 2 dies) per raons greus d’índole
mèdica, familiar, professional o social (Art. 132.27).
 La pena de presó no superior a 6 mesos es pot substituir per una multa o
43
per una altra pena no privativa de llibertat (Art. 44.).
 La pena de presó no superior a 3 mesos es compleix en dies lliures. 44 La
presó en dies lliures consisteix en privació de llibertat en caps de
setmana 45 (Art. 45).
 Règim de semidetenció 46: aplicable a la pena de presó no superior a 3
mesos, sempre que el condemnat hi consenti. Consisteix en sortides
limitades que permeten al condemnat prosseguir la seva activitat
professional o els seus estudis (Art. 46).
 La pena de presó de fins a 1 any pot ser substituïda per la prestació de
treball en benefici de la comunitat 47. Entre 36 i 380 hores (Art. 58).

Entre altres, que l’acusat hagi sofert lesions greus com a conseqüència del delicte, que hagi
sofert o sigui previsible que sofreixi l’acomiadament laboral, per edat avançada, etc.
41
Un mes de presó equival a 30 quotes de multa.
42
El condemnat ha de poder justificar que desenvolupa una activitat professional, de
formació, una ocupació temporal orientada a la seva inserció social, una participació
essencial a la vida familiar, o bé la necessitat de seguir un tractament mèdic.
43
No se segueix aquesta via si l’execució de la presó és necessària per prevenir futurs
delictes. Si el reu no paga la multa, compleix la pena de presó establerta en la sentència.
44
Aquesta fórmula és subsidiària a la que estableix l’article 44 i, per tant, s’aplica només
quan la pena de presó no pugui ser substituïda per una multa o per una altra pena no
privativa de llibertat, i quan el tribunal conclogui que aquesta forma resulta adequada a les
necessitats de punició.
45
No es pot excedir dels 18 períodes, i cada període comprèn d’entre 36 i 48 hores.
46
Aquesta fórmula és subsidiària a les dels articles 44 i 45 del Codi penal portuguès.
47
El Codi penal portuguès estableix expressament que el compliment no pot perjudicar la
jornada normal de treball i que cal l’acceptació del condemnat. Si el penat no pot complir el
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(Llei del 24 de novembre de 1981, núm. 689 )
 Semidetenció: aplicable en lloc de penes privatives de llibertat de fins a 1
any 48
 Llibertat controlada: aplicable en lloc de penes de privatives de llibertat
de fins a 6 mesos 49
 Pena pecuniària: aplicable en lloc de penes de fins a 3 mesos
Fórmula per a la substitució de penes curtes de presó:
 Ordre de Custody plus: prevista per al compliment de penes de presó
inferiors a 12 mesos (és a dir, de min. 28 i màx. 51 setmanes). Consisteix
en un període d’internament 50 i un període de compliment en la
comunitat durant el qual s’estableix la imposició d’obligacions i regles 51
(Art 181).
 Ordre d’Intermittent custody: permet complir la pena de presó de fins a 1
any en règim nocturn o durant el cap de setmana. Es pot subjectar també
al compliment de condicions o requeriments (treball impagat, activitats,
programes o prohibició d’activitats) (Art. 182).
No s’estableix un sistema de substitució de penes de presó.
Si la pena de presó imposada no és superior a 3 mesos, es pot complir segons
les disposicions relatives als arrestos (art. 37 bis)
52
 Substitució de presó fins a 1 any per multa o per TBC (Art. 88) .
 Presó de fins a 2 anys per multa o per multa i TBC.
 Substitució de la pena de presó per l’expulsió del territori espanyol quan
es tracti d’estrangers (Art. 89).

Taula 17. Possibilitat de suspensió de penes privatives de llibertat. Previsió
d’obligacions o regles de conductes
País
Alemanya

França

Suspensió
53
 Suspensió de penes de presó de fins a 6 mesos (§47).
 Presó de fins a 1 i també de fins a 2 anys. El període de suspensió és entre
2 i 5 anys. (§56) Poden imposar-se obligacions i regles de conducta.
54
 Suspensió simple de penes de presó de fins a cinc anys (132.29).
 Suspensió amb submissió a prova d’una pena de presó de fins a cinc
anys 55. El període de prova el fixa el jutge entre 12 mesos i 3 anys.
S’imposen mesures de control i obligacions.

treball per causa que no li és imputable, el tribunal pot substituir encara la presó de la
sentència per una multa de fins a 120 dies, o bé suspendre l’execució de la presó per un
període d’entre 1 i 3 anys i subordinar-la als deures o les regles de conducta.
48
Comporta l’obligació de transcórrer com a mínim deu hores diàries al centre penitenciari.
49
Comporta, entre altres, la prohibició d’allunyar-se del lloc de residència, excepte si
s’autoritza per motius laborals, d’estudi, familiars o de salut; l’obligació de presentar-se com
a mínim un cop al dia al lloc assenyalat; la retirada del passaport, etc.
50
Període mínim 2 setmanes i màxim 13 setmanes durant el qual el reu ha d’estar privat de
llibertat.
51
El license period té una duració mínima de 26 setmanes. Es disposa la imposició de
condicions (art. 182), com ara el treball impagat, la participació en una activitat o en un
programa, la prohibició d’activitat, l’arrest domiciliari, l’exclusió, la supervisió, l’assistència a
un centre. En determinats casos es pot imposar també el control electrònic.
52
Que no es tracti de reus habituals. El jutge valora les circumstàncies personals del reu, la
naturalesa del fet, la seva conducta i, en particular, l’esforç per reparar el dany.
53
Les penes de presó inferiors a 6 mesos només s’executen quan són indispensables en
atenció al fet comès o les circumstàncies del delinqüent.
54
El penat no ha d’haver estat condemnat en els 5 anys anteriors a una pena de reclusió o
d’empresonament. Es poden deixar també en suspens penes de multa o dies-multa i penes
privatives o restrictives de drets. La sursis simple implica que si el penat no comet un nou
delicte durant els 5 anys següents el delicte es tindrà com a no comès. Una nova condemna
implica, però, la revocació de la suspensió.
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Suspensió de penes de presó de fins a 5 anys amb l’obligació d’executar
un TIG de 40 a 210 hores en màxim 12 mesos (Art. 132.54).
El tribunal pot suspendre una pena de presó no superior a 3 anys (Art.
50).
Suspensió de la pena de treballs en benefici de la comunitat o de la presó
en què es converteixen els treballs no executats (Art. 58).
Es pot suspendre la pena de reclusió o d’arrest no superior a 2 anys (art.
163). Poden imposar-se obligacions.
Suspensió de penes de presó entre 28 i 51 setmanes (fins a 65 si es tracta
56
de dues sentències o més) (Art.189). El tribunal ordena al reu complir un
dels requeriments o més de l’art 190. 57
El tribunal pot dictar una sentència condicional que subjecta el
delinqüent a un període de prova de 2 anys 58. (§ 27). Pot ser combinada
amb dies-multa. I també, si l’acusat hi consent, amb TBC de 40 a 240
hores 59. Se li pot encomanar també compensar el dany causat. 60
Probation (§ 28): Pot imposar-se quan una multa es considera
inadequada 61. Pot combinar-se amb dies-multa, amb TBC, i amb presó de
14 dies a 3 mesos, si bé en aquest cas no pot imposar-se multa ni TBC. Es
pot combinar també amb la supervisió durant un període d’1 any, que pot
ser més llarg si el penat accepta seguir un tractament. La probation se
segueix durant un període de 3 anys.
Suspensió de pena privativa de llibertat de fins a 18 mesos o pena
accessòria 62. (Art. 41). En suspendre la pena s’imposa al reu un període de

Si el condemnat comet un nou delicte durant el període de prova, el jutge por ordenar la
revocació total o parcial del sursis anteriorment acordat. La revocació parcial només pot
ordenar-se una sola vegada. (Art. 132.48). Es preveuen mesures de suport per ajudar el
condemnat a reinserir-se socialment. (Art. 132.46).
56
Es fixa un període de suspensió de la pena (que s’anomena període operacional) i un
període durant el qual s’han de complir obligacions o regles de conducta (període de
supervisió). El període de supervisió i l’operacional no poden ser inferiors a 6 mesos ni
superiors a 2 anys. El període de supervisió no pot ser superior a l’operacional. La pena de
presó no s’executarà, llevat que el reu incompleixi algun dels requeriments o cometi un nou
delicte al Regne Unit (castigat amb presó o no).
57
Requeriments que es poden imposar (art. 190): treball impagat, activitat, programa,
prohibició d’activitat, arrest domiciliari, exclusió, residència, tractament mental,
rehabilitació per drogues, tractament per alcohol, supervisió, assistència a un centre si és
menor de 25 anys. Possibilitat d’acumular a aquests requeriments el control electrònic.
L’article 191 estableix la possibilitat de revisar les ordres.
58
Una raó per imposar-ho és que no hi hagi un pronòstic de reincidència. Per imposar-ho en
lloc de la presó, el jutge pot tenir en compte la voluntat d’acceptar un TBC. (cap. 30, sec.7)
59
Si s’imposa el TBC, el Tribunal ha de determinar quina hauria estat la durada de la presó
en cas que s’hagués imposat aquesta pena.
60
Si el reu no compleix el que se li requereix, el jutge pot: amonestar-lo; crear una condició o
modificar l’existent; revocar la sanció condicional i decidir una nova sanció per al delicte.
Si comet un nou delicte, el tribunal pot a) determinar que la pena imposada serveixi també
per al nou delicte; b) imposar una nova pena per a aquest delicte; c) revocar la pena
imposada i imposar-ne una de nova per als delictes. Si opta per a) pot afegir-hi també una
pena de multa. Si opta per c) ho ha de tenir en compte i descomptar-ne la multa o el TBC
executats.
61
El jutge ha de valorar si la probation pot contribuir a refrenar la criminalitat continuada de
l’individu. I com a raons especials: si hi ha hagut una millora manifesta en la situació
personal o social del reu que porti a presumir que refrenarà la seva criminalitat; segueix un
tractament de drogues o altres condicions que influeixin en la criminalitat; declara que vol
seguir aquest tractament; declara que vol complir un TBC. (cap. 30, sec. 9)
62
Es pot adoptar quan els antecedents i el caràcter del condemnat fan preveure que aquesta
mesura evitarà que cometi nous delictes i si ha reparat el dany causat. No es pot adoptar si
el condemnat ha complert més de 3 mesos de reclusió o empresonament durant els 5 anys
anteriors a la comissió de la infracció.
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prova de 2 a 5 anys. Durant aquest període poden imposar-se-li regles de
conducta. 63
Suspensió de penes privatives de llibertat de fins a 2 anys 64. (Art. 80 i
seg.). El termini de suspensió és entre 2 i 5 anys. Es poden imposar
obligacions i regles de conducta. 65
Suspensió en cas de delinqüents toxicòmans. Possibilitat de suspendre
penes de fins a 5 anys de presó. Obligació de sotmetre’s a un tractament
de deshabituació (Art. 87).

Taula 18. Requisits per accedir a la llibertat condicional. Possibilitat de
complir la darrera part de la pena privativa de llibertat en la comunitat
País

Alemanya

França

Accés a la llibertat condicional
§57: Requisits per a l’accés a la llibertat condicional:
 Haver complert dues terceres parts de la condemna, i com a mínim 2
mesos d’empresonament. 66
 Possibilitat de concessió després del compliment de la meitat de la pena
si és la primera pena i no supera els 2 anys o bé per l’existència de
circumstàncies especials.
 Cal tenir en compte la personalitat del penat, la seva història, les
circumstàncies del fet, la conducta durant l’execució, etc.
§57a: Possibilitat d’accedir a la llibertat condicional en presó perpètua quan
s’hagin complert 15 anys d’execució 67 .
(Codi de procediment penal: 729). Es pot acordar la llibertat condicional: 68
 Quan el condemnat ha complert, com a mínim, la meitat de la pena
imposada.
 Els penats reincidents han d’haver complert dues terceres parts de la
condemna.
 El temps de prova no pot excedir de 15 anys.

Si durant el període de prova comet un nou delicte o si persisteix, malgrat l’avís del jutge, a
sostreure’s al seguiment, el jutge ordenarà l’execució de la pena. En casos menys greus, pot
pronunciar un avís al condemnat o prolongar el període de prova.
63
En especial amb relació a l’activitat professional, el lloc de residència, el control mèdic,
l’abstenció de begudes alcohòliques i la reparació del dany en un determinat període.
64
Quan el condemnat hagi delinquit per primera vegada; la suma de les penes no sigui
superior a 2 anys; i s’hagi satisfet la responsabilitat civil. Si es comet un nou delicte es
revoca la suspensió. Si s’incompleixen les regles de conducta, el jutge pot substituir la regla
imposada, prorrogar el termini de suspensió, revocar la suspensió. Es revoca sempre quan el
delicte és de violència de gènere i la condició no complerta sigui la prohibició d’aproximar-se
o contactar amb la víctima.
65
Només quan la pena suspesa és la de presó. Art. 83: Prohibició d’acudir a determinats llocs,
d’aproximar-se a la víctima o els familiars, d’absentar-se sense autorització del jutge;
comparèixer davant el jutjat o l’Administració, participar en programes formatius, laborals,
culturals, etc. complir altres deures.
66
Sempre que no hi hagi perill per a la seguretat de la comunitat i consti el consentiment del
penat.
67
I quan la culpa del penat no exigeixi continuar l’execució. A més, no hi ha d’haver perill
per als interessos generals i el penat ha d’estar-hi d’acord. El temps de suspensió és de 5
anys.
68
L’art. 132.23 del Codi penal francès fixa un període de seguretat. Quan es condemna una
persona a una pena privativa de llibertat no inferior a 10 anys, per determinades infraccions
establertes en la llei, el condemnat no pot beneficiar-se, durant el període de seguretat, de
les disposicions relatives a la suspensió o el fraccionament de la pena, sortides a l’exterior,
permisos de sortida, semillibertat i llibertat condicional. Durada del període de seguretat: la
meitat de la pena o bé, si es tracta de reclusió criminal a perpetuïtat, 18 anys. El tribunal pot,
però, per decisió especial, fixar aquests terminis en les dues terceres parts de la pena, o bé
fins a 22 anys si és reclusió a perpetuïtat, o bé decidir reduir aquests terminis.
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Art. 61: Es pot concedir 69, amb el consentiment del penat:
 Quan s’ha complert la meitat de la pena i com a mínim 6 mesos
d’empresonament.
 Si ha estat condemnat a més de 5 anys de presó, la llibertat condicional
requereix el compliment de dos terços de la pena.
 La llibertat condicional dura el temps de presó que falti per complir, però
no més de 5 anys
(Art. 176 Codi penal) Requisits:

Haver complert com a mínim 30 mesos o bé la meitat de la pena
imposada.

Si es tracta d’un reincident, haver-ne executat com a mínim 4 anys o bé
tres quartes parts de la pena.

Si ha estat condemnat a presó perpètua ha d’haver complert, com a
mínim 26 anys.
(§25, Sec. 6) Requisits per a l’accés:

Haver complert dos terços de la pena i com a mínim un mes
d’empresonament. 70

La llibertat condicional comporta un període de prova corresponent a la
part romanent de pena, però de com a mínim 1 any.

Possibilitat de posar el penat sota supervisió 71. Es pot decretar
l’observança de condicions especials quan el penat les requereixi
perquè necessita suport especial. 72
(Art. 38)

Compliment de les dues terceres parts de la pena i com a mínim 3
mesos en cas d’empresonament, atenent el comportament durant
l’execució i a la previsió de conducta en llibertat.

El condemnat a reclusió perpètua: compliment de 15 anys de la pena.

L’autoritat pot imposar un període de prova entre 1 i 5 anys durant el
qual es poden imposar regles de conducta.

Requisits: que sigui esperable que l’individu portarà la seva vida de forma socialment
responsable o quan la llibertat es revela compatible amb la defensa de l’ordre jurídic i la pau
social. Són aplicables les regles de conducta i les obligacions de la suspensió. Revocació de la
llibertat condicional (art. 56.1 i 57).
70
No s’aplica a la presó que s’imposa en combinació amb la probation ni a la privació de
llibertat per multa impagada. La concessió de la llibertat condicional es pot posposar quan el
penat viola les condicions de compliment de la presó. Cada posposició és de com a màxim
de 15 dies.
71
El penat ha de mantenir informat el supervisor de la seva residència, ocupació i altres
condicions. Se li pot imposar la compareixença davant l’Administració de presó o probation,
i també la compensació pel dany causat.
Sec.18: si no compleix les condicions imposades, l’equip de supervisió decideix entre: 1)
amonestar-lo 2) continuar-ne la supervisió per un període determinat més enllà del primer
any. Si ha incomplert de forma greu, i es presumeix que no es deixarà corregir, es pot
declarar la llibertat condicional denegada per períodes de 15 dies en cada ocasió.
Si comet un nou delicte, les conseqüències són les mateixes que en la suspensió de la pena,
és a dir, el tribunal pot a) determinar que la pena imposada serveixi també per al nou
delicte; b) imposar una nova pena per a aquest delicte; c) revocar la pena imposada i
imposar-ne una de nova per als delictes.
72
Lloc de residència per un període determinat i màxim 1 any; ocupació o formació;
tractament mèdic i per alcoholisme, en hospitalització o extern.
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Art. 90: Règim general: Requisits:
 tercer grau penitenciari
 extingides tres quartes parts de la condemna
 bona conducta i pronòstic individualitzat i favorable de reinserció social
Terroristes: Règim especial. S’exigeixen signes inequívocs d’abandonament de
l’activitat i col·laboració.
Excepció 1: Avançament a les dues terceres parts de la condemna si el
condemnat ha desenvolupat continuadament activitats laborals, culturals o
ocupacionals (Art. 91).
Excepció 2: Un cop complerta la meitat de la condemna, es poden avançar fins a
90 dies per cada any transcorregut de compliment efectiu quan el penat
desenvolupi continuadament les activitats indicades i acrediti la participació
efectiva en programes de reparació a les víctimes o programes de tractament o
desintoxicació (Art. 91.2).
Excepció 3: Per a més grans de 70 anys no es té en compte la part de condemna
complerta. Tampoc quan són malalts molt greus amb patiments incurables (Art.
92).

6.1.3. Alguns exemples per comparar i contrastar la severitat dels diversos
models penals
L’objectiu d’aquest apartat és interrelacionar la informació anteriorment
aportada i mostrar les diferències que els diversos models penals generen a
l’hora d’aplicar-los. Amb aquest objectiu es presenten uns casos pràctics
molt senzills en què es descriu el delicte comès per un individu i es
determina la pena que se li imposaria en aplicació de les lleis penals de
cada país. En concret, les preguntes a què es procurarà donar resposta són
les següents:
 Quina pena se li imposa al delinqüent?
 Hi ha la possibilitat de suspendre o de substituir la pena que
correspondria imposar?
 En cas que s’imposi una pena privativa de llibertat, quan es
podria accedir a la llibertat condicional?

Exemple 1

Alemanya

França

Un individu comet per primera vegada un robatori en un habitatge. No
consta la concurrència de circumstàncies que atenuïn o agreugin el cas.
La llei disposa per a aquest delicte una pena de presó de 3 mesos a 10 anys.
El marge legal és de gairebé 10 anys, i per tant, prou ampli perquè es
puguin produir les situacions següents:
 Si la pena imposada pel jutge, atenent les circumstàncies
concretes del cas, és inferior a 6 mesos, el jutge substitueix
obligatòriament la presó per la multa.
 Si la pena imposada, atenent les circumstàncies concretes del
cas, és inferior a 2 anys, el jutge podria deixar en suspens
l’execució, per un període de 2 a 5 anys. El delinqüent podria ser
obligat a reparar el dany, a realitzar treballs en benefici de la
comunitat, etc.
 Si el reu ingressa en un centre penitenciari, pot accedir a la
llibertat condicional al cap d’1 any si la pena imposada no
supera els 2 anys. En cas contrari, l’accés a la llibertat
condicional es faria efectiu un cop executades les dues terceres
parts de la condemna (al cap de 6 anys i mig si s’imposa el
màxim de pena de 10 anys)
La llei estableix una pena de presó de 5 anys i multa de 75.000€. La
regulació de la suspensió i la substitució en el Codi francès en permet
l’aplicació en aquest cas:
 La llei permet la substitució de penes de presó de fins a 10 anys
per dies-multa, per altres penes privatives de llibertat i també
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per treballs en benefici de la comunitat.
A més, si la pena finalment imposada pel jutge no supera l’any
podria ordenar-se’n el compliment en règim de semillibertat, en
règim de control electrònic, i també el compliment de forma
fraccionada.
 En tot cas, el Codi possibilita la suspensió de les penes de presó
de fins a 5 anys. La suspensió podria ser simple, sotmesa a
prova o amb l’obligació de complir un treball en benefici de la
comunitat.
 Si el reu ingressa finalment en un centre penitenciari, com és
primari, podria accedir a la llibertat condicional en complir la
meitat de la condemna (al cap de 2 anys i mig).
La llei disposa una pena de reclusió d’1 a 6 anys i multa.
El marge és de 5 anys. En tot cas, la multa s’ha d’acumular a la presó, de
manera que la sanció és no solament privativa de llibertat, sinó també
pecuniària.
 Tanmateix, la concreció del mínim de pena en un 1 de presó
impossibilita l’aplicació de formes substitutives.
 Sí que seria possible la suspensió de la pena, sempre que
aquesta no superés els 2 anys de presó. En aquest cas, es podria
decretar el compliment de regles de conducta.
 Si no s’acorden formes suspensives o substitutives, el reu
ingressa en un centre penitenciari i pot accedir a la llibertat
condicional un cop complerta la meitat de la condemna (al cap
de 3 anys si s’imposa el màxim de 6 anys de presó).
La llei estableix una pena de presó de 2 a 8 anys.
El marge legal és, per tant, de 4 anys.
 El mínim de 2 anys impossibilita l’aplicació del règim de
substitució de penes.
 Sí que resulta aplicable el règim de la suspensió, si la pena
imposada no supera els 3 anys. En aquest cas s’imposa un
període de suspensió d’1 a 5 anys i es pot obligar el reu a
complir determinats deures o regles de conducta.
 Si el penat finalment ingressa en un centre penitenciari, la
llibertat condicional dependrà de la pena finalment imposada.
Així, si és inferior a 5 anys podrà accedir-hi un cop complerta la
meitat de la condemna (per tant, com a màxim al cap de 2 anys
i mig), mentre que si és superior a 5 n’ha d’extingir les dues
terceres parts ( per tant, com a màxim en aquest cas, al cap de 4
anys).
La llei disposa una pena de presó de 6 mesos a 6 anys.
El marge legal és de 5 anys i mig.
 Si no hi ha un pronòstic de reincidència, el jutge pot dictar una
sentència condicional, combinable amb dies-multa i amb TBC.
Si es detecten mancances específiques al reu, es pot dictar una
ordre de probation que es pot combinar amb una pena curta de
presó, amb TBC o bé amb dies-multa.
 Si el reu ingressa a la presó, pot accedir a la llibertat condicional,
un cop executades les dues terceres parts de la pena (és a dir, en
un termini màxim de 4 anys).
La llei estableix una pena de fins a 5 anys de presó.
 Pot deixar-se en suspens, si la pena finalment imposada no
supera l’any i mig de presó. En aquest cas, poden imposar-se
regles de conducta.
 Si el reu ingressa a la presó, l’accés a la llibertat condicional és
possible un cop complertes les dues terceres parts de la pena
(en aquest cas, 3 anys i mig, si s’imposa el màxim de pena).
La llei estableix una pena de 2 a 5 anys de presó.
 El marge legal és de només 3 anys, el més estret entre els
ordenaments revisats.
 No és possible la substitució de la pena, encara que s’imposi el
mínim.
 No és possible la suspensió de la pena, excepte si el subjecte és
toxicòman i concorren els requisits per al règim especial.


Itàlia

Portugal

Suècia

Suïssa

Espanya
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Exemple 2:

Alemanya

França

Itàlia

Portugal

Suècia

Suïssa

L’accés a la llibertat condicional seria possible, segons el règim
general, un cop executades les tres quartes parts de la
condemna (és a dir, gairebé 4 anys, si s’imposa el màxim de
pena). Si el reu participa en activitats del centre, se li podria
avançar la llibertat condicional a les dues terceres parts i fins a
la meitat de la condemna.

Un individu és acusat per primera vegada de la comissió d’un delicte de
tràfic de drogues. No es pot demostrar que formi part d’una organització
criminal
La llei estableix per a aquest delicte una pena de presó de fins a 5 anys o
multa.
 El jutge pot optar entre una pena privativa de llibertat o una
pena de multa.
 Si imposa una pena de presó, i aquesta és inferior a 6 mesos, ha
de ser substituïda per una multa.
 Si imposa una pena de presó inferior a 2 anys, se’n pot deixar en
suspens l’execució.
 Si ingressa en un centre penitenciari, l’accés a la llibertat
condicional és possible al cap d’un any si la pena no supera els 2
anys o bé, en cas contrari, en un temps màxim de 3 anys i mig.
La llei disposa per a aquest delicte una pena de presó de 10 anys.
 És possible la substitució de la presó, en tant que en aquest cas
s’imposa una pena d’empresonament i no de reclusió, i no
supera els 10 anys.
 Si s’imposa una pena de 10 anys no és possible la suspensió de
la pena.
 L’accés a la llibertat condicional és possible en un temps màxim
de 5 anys si no és reincident i de 6 anys i mig si fos reincident.
La llei estableix per a aquest delicte una pena d’1 a 6 anys de presó i multa.
 No és possible la substitució de la pena.
 Es pot suspendre la pena si finalment aquesta no supera els 2
anys de presó.
 L’accés a la llibertat condicional és possible un cop s’hagin
executat com a màxim 3 anys de presó (al cap de 4 anys i mig si
fos reincident).
La llei disposa per a aquest delicte una pena de 4 a 12 anys de presó.
No obstant això, per a casos menys greus, la llei estableix una pena d’1 a 5
anys de presó.
 Si s’imposa la pena d’un any de presó, es pot substituir per
prestacions de treball en benefici de la comunitat per un màxim
de 380 hores.
 La suspensió de la pena seria possible en cas que s’optés per la
tipificació menys greu i la pena imposada fos inferior a 3 anys
de presó.
 Si el reu ingressa a presó, pot accedir a la llibertat condicional
un cop complerta la meitat de la pena si no és reincident. En
aquest cas, podria accedir-hi com a màxim al cap de 2 anys i
mig si el delicte fos menys greu, i al cap de 6 anys si fos greu.
La llei estableix per a aquest delicte una pena de fins a 3 anys de presó, que
pot arribar fins als 10 anys en casos greus.
 El tribunal podria optar per una sentència condicional o bé per
una pena de probation, combinables ambdues amb altres
sancions.
 Si el penat ingressa a presó, pot accedir a la llibertat condicional
un cop executades les dues terceres parts de la condemna, és a
dir, un màxim de 2 anys o bé en casos greus, 6 anys i mig.
La llei disposa una pena de presó d’1 a 20 anys o pena de multa.
 Per tant, el marge legal no solament és molt ampli, sinó que
inclou també la possibilitat de castigar la conducta amb una
pena de multa en lloc de la presó.
 Si s’opta per imposar una pena de presó, aquesta pot ser
suspesa sempre que no superi els 18 mesos.
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Si el reu ingressa al centre penitenciari, pot accedir a la llibertat
condicional un cop hagi complert les dues terceres parts de la
condemna, i per tant, en aquest cas, un màxim de 13 anys.
La llei disposa una pena de presó de 3 a 9 anys. S’estableix, però, també
una pena entre 1 i 3 anys per als casos menys greus.
 Només si s’imposa la pena menys greu és possible suspendre la
pena o substituir-la, sempre que, en ambdós casos, no superi els
2 anys. La substitució es podria acordar per multa o per multa i
TBC.
 Per accedir a la llibertat condicional cal haver complert tres
quartes parts de la condemna (6 anys, en cas d’imposar-se el
màxim de pena previst). Si l’intern participa en activitats del
centre, es pot avançar la llibertat condicional a les dues terceres
parts, i en determinats casos, fins a la meitat de la condemna.


Espanya

6.2. Resum de les durades de la pena privativa de llibertat
En les taules 17 i 18, s’han recollit els temps màxims i mínims de presó que
estipula cada país per a diferents delictes. S’han escollit aquests delictes
perquè són els que probablement donen lloc a l’ús de penes de presó d’una
manera més significativa i, per tant, condicionen en gran part les taxes
d’encarcerament. Són els següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Furt (pena bàsica i qualificada)
Robatori amb força en les coses (pena bàsica i qualificada)
Robatori amb violència o intimidació (pena bàsica i qualificada)
Tràfic de drogues (pena bàsica i qualificada)
Lesions (pena bàsica, qualificada, amb resultat de mort i
imprudent)
Violació (pena bàsica i qualificada)
Abús sexual a menors (pena bàsica i qualificada)
Homicidi (pena bàsica i imprudent)
Assassinat (pena bàsica)

La Taula 19 conté, a més de les temporalitats màximes i mínimes de les
penes privatives de llibertat dels diferents delictes en cada país, la mitjana
d’estada a la presó probable si els jutges i els magistrats sentenciessin amb
penes mitjanes dins de l’interval de possibilitats. Si es pren en consideració
que no es disposa de cap estudi comparatiu previ que analitzi aquesta
qüestió per diferents països, aquesta és la millor opció que es pot, en teoria,
seleccionar. Amb tot, aquest supòsit de partida podria ser erroni, si, com és
probable, l’aplicació de les durades de les penes imposades pels òrgans
judicials no seguís una distribució normal (la qual cosa faria del punt mig
entre la durada mínima i màxima de cada pena una bona representació de
la distribució empírica de les aplicacions de les penes de presó).
Així, podria succeir que (en funció de diversos factors, d’ampli espectre,
com ara la por respecte al delicte, l’alarma pública sobre delinqüència, la
influència dels mitjans de comunicació, la posició ideològica majoritària
dels jutges, la cultura i la tradició judicial en conjunt, etc.) els òrgans
judicials tendissin en un país a utilitzar les penes de presó preferentment
en els nivells baixos de l’escala o bé en el nivells alts. En aquest supòsit, si
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s’escau, la lògica seguida (que és la millor de les possibles, en
desconeixement de la realitat empírica a aquest respecte) no seria
apropiada i, en conseqüència, serien poques les interaccions que es podrien
establir entre un dels supòsits nuclears que aquí s’ha construït (l’estimació
de la durada de les penes imposades a partir del punt mig del interval de
mínims i màxims de penalitat) i variables reals com ara les taxes
d’encarcerament o la durada dels compliments de penes.
En tot cas, malgrat l’esforç metodològic i analític que aquí s’ha efectuat per
avaluar les possibles interaccions entre la duresa de cada legislació penal i
les taxes d’encarcerament, cal reconèixer les enormes dificultats que
aquestes anàlisis comporten a causa de la complexitat i l’extraordinària
casuística existent en la majoria de les legislacions penals.
D’acord amb això, per exemple, en el cas d’Alemanya, la pena bàsica per
furt és d’1 mes a 5 anys. La màxima és de 5 anys (que puntua amb un valor
de 5 i adopta als efectes comparatius l’equivalència 1 any = 1 punt) i la
mínima és d’1 mes, que, d’acord amb la lògica esmentada, puntua amb un
73
valor de 0,08 . Una pena de durada mitjana exacta tindria un valor a
aquests efectes de 2,54 (en termes temporals, 2 anys, 6 mesos i 15 dies, que
corresponen a 2+0,5+0,04, respectivament). Aquest sistema permet
informar de les penes mitjanes que es podrien imposar davant el furt, el
robatori amb força en les coses, el robatori amb violència o intimidació, el
tràfic de drogues, les lesions, els delictes sexuals (violació i agressió sexual
a menors), i els delictes contra la vida (homicidi i assassinat).
Al final de la Taula 19, hi ha dues files: la primera correspon a la mitjana
global (que és la mitjana de totes les penes mitjanes anteriorment
calculades per a cada delicte); la segona, correspon a la mitjana en el cas
que es descompti el temps que l’intern podria estar gaudint d’una eventual
sortida en llibertat condicional a partir del moment en què la llei ho
permet.
En la taula 20 el procediment és el mateix que l’anterior pel que fa a les
puntuacions mínimes i màximes i els valors atorgats. També el càlcul de les
mitjanes de les penes, si els òrgans judicials sentenciessin sota un criteri
homogeni de penes mitjanes, s’ha fet de la mateixa manera. Tanmateix,
aquesta mitjana ha estat ponderada amb el percentatge d’encarcerats que
els diferents països tenen en quatre grans tipus de delicte: contra la
propietat, contra les persones, contra la salut pública i contra la llibertat
sexual. Per exemple, en l’anterior cas d’Alemanya, en què la mitjana de la
pena bàsica de furt és de 2,54, hi ha un 25% de població encarcerada per
delictes contra la propietat. Així, el valor 2,54, valor de la pena aplicada en
un terme mitjà de l’interval de pena aplicable, hauria de computar un 25%,
atès que els encarcerats per delictes contra la propietat a Alemanya són
una quarta part del total d’encarcerats.
Finalment el valor o el pes que haurien de tenir els delictes de furt a
l’estada a la presó seria de 0,64. El total de valors ponderats dels diferents
delictes se suma per formar la suma global i tenir així un valor referent a la
temporalitat total d’estada a la presó en què cada tipologia delictiva aporti
73

Si cada any puntua amb el valor 1, un mes assoleix el valor 0,08.
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tanta quantitat de pena de presó com recull la norma i com interns
encarcerats hi ha.
D’altra banda, del gràfic 52 al gràfic 68 es recullen els màxims i els mínims
de les penes aplicables als diferents delictes estudiats. Tots aquests
indicadors (penes mínimes, penes màximes, mitjanes de penes, mitjanes
ponderades segons el percentatge d’encarcerament dels diferents delictes i
llur sumatori final, mitjanes probables de presó sense tenir en compte el
temps en què una persona pot complir en llibertat condicional, etc.) han
estat analitzats amb la finalitat d’esbrinar si tenen alguna relació amb una
taxa d’encarcerament més alta o més baixa o una taxa de durada de
l’estada a la presó més alta o més baixa.
Com a conclusions d’aquesta anàlisi, s’ha de destacar el següent:
1. La taxa d’encarcerament correlaciona directament amb la quantitat
de pena qualificada màxima de lesions (p=0,012).
2. La taxa d’encarcerament correlaciona directament amb la quantitat
de pena màxima de l’assassinat (p=0,032).
3. Cap altra mesura de la penalitat no té relació amb les taxes
d’encarcerament o la durada de l’estada a la presó.
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Taula 19. Resum de les durades de les penes privatives de llibertat
Delicte

Pena de presó
Bàsica

Furt
Qualificada

Límits
Màxim
Mínim
Màxim
Mínim

ALEMANYA
Valo
Temps
r
5 anys
5
1 mes
0,08

Mitjana
Robatori
amb força
en les coses

Bàsica
Qualificada

Mitjana
Robatori
Bàsica
amb
violència o
Qualificada
intimidació
Mitjana
Bàsica
Tràfic de
drogues

Qualificada

Màxim
Mínim
Màxim
Mínim

10 anys
3 mesos
10 anys
6 mesos

Màxim
Mínim
Màxim
Mínim

5 anys
6 mesos
15 anys
3 anys

Màxim
Mínim

5 anys
1 mes

2,54
10
0,25
10
0,5
5,19
5
0,5
15
3
5,88
5
0,08

Màxim

15 anys

15

Mínim

1 any

1

Màxim
Mínim
Màxim
Mínim
Màxim
Mínim
Màxim
Mínim

15 anys
2 anys
15 anys
3 anys
10 anys
6 anys
15 anys
2 anys

Màxim
Mínim
Màxim
Mínim
Màxim
Mínim
Màxim
Mínim

5 anys
1 mes
10 anys
6 mesos
15 anys
3 anys
3 anys
1 mes

Màxim
Mínim
Màxim
Mínim

15 anys
5 anys

Mitjana
Bàsica
Violació
Qualificada
Abús sexual
a menors

Bàsica
Qualificada

Mitjana
Bàsica
Qualificada
Lesions

amb resultat
de mort
Imprudència
Mitjana
Bàsica

Homicidi
Imprudent

Assassinat

Bàsica

Màxim
Mínim

Mitjana
MITJANA GLOBAL
Mitjana restant llibertat
condicional

Perpètu
a
Perpètu
a

5,27
15
2
15
3
10
6
15
2
8,50
5
0,08
10
0,5
15
3
3
0,08
4,58
15
5

FRANÇA
Valo
Temps
r
3 anys
3
3 anys
3

5 anys
5 anys
10 anys
5 anys
7 anys
7 anys
20 anys
10 anys
10 anys
5 anys
Perpètu
a
Perpètu
a

3,00
5
5
10
5
6,25
7
7
20
10
11,00
10
5

ITÀLIA
Valo
Temps
r
≤3 anys
3
15 dies 0,04

6 anys
1 any

1,52
6
1

6 anys
1 any

3,50
10
3
6
4
5,75
6
1

20

20 anys

18

8 anys

10 anys
3 anys
20 anys
4 anys

3
0,08
5
0,08
2,04
8
2

8 anys
2 anys

16 anys

16

8

4 anys

4

10 anys
3 anys

9,00
10
3

7,20

Perpètu
a
Perpètu
a

≤3 anys
1 mes
5 anys
1 mes

20

4,35

15

30 anys
30 anys

Valor

12 any
4 anys

13,75
6,53

20

3 anys
3 anys
10 anys
3 anys
15 anys
3 anys
2 anys
2 anys

Temps

5,00
8
1
16
3
7,00
12
4

13,25
8,75
15
10 anys
10
15
5 anys
5
20
12 anys
12
20
6 anys
6
5
10 anys
10
5
5 anys
5
10
10
12,50
8,00
3
3 anys
3
3
3 mesos 0,25
10
12 anys
12
3
3 anys
3
15
18 anys
18
3
10 anys
10
2
6 mesos 0,5
2
15 dies 0,08
5,13
5,85
30
24 anys
24
30
21 anys
21
5 anys
5
6 mesos 0,5
Perpètu
20
20
a
Perpètu
18
15
a
24,50
14,25
10,80
6,80

15 anys
15 anys
20 anys
20 anys
5 anys
5 anys
10 anys
10 anys

PORTUGAL

8 anys
1 any
15 anys
3 anys

8 anys
1 any
10 anys
3 anys

16 anys
8 anys
5 anys
1 mes

8
1
10
3
5,83
3
0,08
10
2
12
1
2
0,08
3,77
16
8
3
0,08

25 anys

25

12 anys

12

3 anys
1 mes
10 anys
2 anys
12 anys
1 any
2 anys
1 mes

10,68
6,26

4,54

4,17
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Continuació taula 19
Delicte

Pena de presó
Bàsica

Furt
Qualificada

Límits
Màxim
Mínim
Màxim
Mínim

SUÈCIA
Temps
Valor
≤2 anys
2
14 dies
0,04

Mitjana
Bàsica

Robatori amb força
en les coses

Qualificada

Màxim
Mínim
Màxim
Mínim

6 anys
6 mesos

Màxim
Mínim
Màxim
Mínim

6 anys
1 any
10 anys
4 anys

Màxim
Mínim
Màxim
Mínim

3 anys
14 dies
10 anys
2 anys

Màxim
Mínim
Màxim
Mínim
Màxim
Mínim
Màxim
Mínim

6 anys
2 anys
10 anys
4 anys
4 anys
14 dies
8 anys
2 anys

Màxim
Mínim
Màxim
Mínim
Màxim
Mínim
Màxim
Mínim

2 anys
14 dies
10 anys
1 any

Mitjana
Bàsica

Robatori amb
violència o
intimidació

Qualificada

Mitjana
Bàsica
Tràfic de drogues
Qualificada
Mitjana
Bàsica
Violació
Qualificada
Bàsica

Abús sexual a
menors

Qualificada

Mitjana
Bàsica
Qualificada
Lesions

amb resultat de
mort
Imprudència

2 any
14 dies

Mitjana
Bàsica

Mínim

Homicidi
Imprudent
Assassinat

Màxim

Bàsica

134

3,25
6
1
10
4
5,25
3
0,08
10
2
3,77
6
2
10
4
4
0,08
8
2
4,51
2
0,04
10
1

Màxim

Perpètu
a
Perpètu
a

10 anys
3 mesos

10 anys
6 mesos
10 anys
1 any

20 anys
1 any

2,51
10
0,25

5,13
10
0,5
10
1
5,38

10 anys
1 any

20
1
10,50
10
1

5 anys
1 any

5
1

3 anys
3 dies
10 anys
6 mes

4,25
3
0,01
10
0,5

ESPANYA
Temps
Valor
18 mesos
1,5
6 mesos
0,5
3 anys
3
1 any
1
1,50
3 anys
3
1 anys
1
5 anys
5
2 any
2
2,75
5 anys
5
2 anys
2
5 anys
5
3½ anys
3,5
3,88
9 anys
9
1 any
1
20 anys
20
1 any
1
7,75
12 anys
12
6 anys
6
15 anys
15
12 anys
12
3 anys
3
1 any
1
10 anys
10
4 anys
4
7,88
3 anys
3
6 mesos
0,5
12 anys
12
2 anys
2

2
0,04
2,51

3 anys
3 dies

3
0,01
2,75

3 anys
3 mesos

3
0,25
3,46

10

20 anys

20

15 anys

15

10

5 anys

5

10 anys

10

3 anys
3 dies

3
0,01

4 anys
1 any

4
1

10

Perpètua

20

25 anys

25

10

Perpètua

10

15 anys

15

Màxim
Mínim

Mínim
Mitjana
MITJANA GLOBAL
Mitjana restant llibertat condicional

Perpètu
a
Perpètu
a

1,02
6
0,5

SUÏSSA
Temps
Valor
≤5 anys
5
3 dies
0,01

10,00
4,33
2,89

9,67
5,74
3,83

11,67
5,55
4,17

Taula 20. Resum de les durades de les penes privatives de llibertat. Xifres
ponderades considerant les proporcions d’encarcerats per cada tipus de delicte
Pena de
presó

Delicte

Bàsica
Furt
Qualificada
Robatori
amb força
en les
coses
Robatori
amb
violència o
intimidació

Bàsica
Qualificada
Bàsica
Qualificada

Límits

ALEMANYA
Temps
Valor

FRANÇA
Temps
Valor

Màxim

5 anys

5

3 anys

3

≤ 3 anys

3

Mínim
Màxim
Mínim
Màxim
Mínim
Màxim
Mínim
Màxim
Mínim

1 mes

0,08

3 anys

3

15 dies

0,04

10 anys
3 mesos
10 anys
6 mesos
5 anys
6 mesos

10
0,25
10
0,5
5
0,5

5 anys
5 anys
10 anys
5 anys
7 anys
7 anys

5
5
10
5
7
7

6 anys
1 any

6
1

10 anys
3 anys

10
3

Màxim

15 anys

15

20 anys

20

20 anys

6

Mínim

3 anys

3
1,23

10 anys

10
0,88

4 anys

4
0,71

Màxim

5 anys

5

10 anys

10

6 anys

6

Mínim

1 mes

0,08

5 anys

5

1 any

1

Màxim

15 anys

15

Perpètua

20

20 anys

20

Mínim

1 any

1
0,60

Perpètua

18
1,11

8 anys

8
1,93

Màxim

15 anys

15

15 anys

15

10 anys

10

Mínim
Màxim
Mínim
Màxim
Mínim

2 anys
15 anys
3 anys
10 anys
6 anys

2
15
3
10
6

15 anys
20 anys
20 anys
5 anys
5 anys

15
20
20
5
5

5 anys
12 anys
6 anys
10 anys
5 anys

5
12
6
10
5

Màxim

15 anys

15

10 anys

10

Mínim

2 anys

10 anys
3 anys
3 anys

10
1,86
3
3

3 anys
3 mesos

0,99
3
0,25

Mitjana
Bàsica
Tràfic de
drogues
Qualificada
Mitjana
Bàsica
Violació
Qualificada
Abús
sexual a
menors

Bàsica
Qualificada

Màxim
Mínim

5 anys
1 mes

2
1,02
5
0,08

Màxim

10 anys

10

10 anys

10

12 anys

12

Mínim

6 mesos

0,5

3 anys

3

3 anys

3

Màxim

15 anys

15

15 anys

15

18 anys

18

Mínim
Màxim
Mínim

3 anys
3 anys
1 mes

3
3
0,08

3 anys
2 anys
2 anys

3
2
2

10 anys
6 mesos
15 dies

10
0,5
0,08

Màxim

15 anys

15

30 anys

30

24 anys

24

Mínim
Màxim
Mínim

5 anys

5

30 anys

30

21 anys
5 anys
6 mesos

21
5
0,5

Màxim

Perpètua

20

Perpètua

20

Perpètua

20

Mínim

Perpètua

15

Perpètua

18

Perpètua

15

Mitjana
Bàsica
Qualificada
Lesions
amb resultat
de mort
Imprudència
Bàsica
Homicidi
Imprudent

Assassinat

Bàsica

Mitjana
SUMA GLOBAL
Mitjana restant llibertat
condicional

ITÀLIA
Temps
Valor

PORTUGAL
Temps Valor
≤3
3
anys
1 mes
0,08
5 anys
5
1 mes
1
8 anys
8
2 anys
2

8 anys
1 any
15
anys
3 anys
12
anys
4 anys
16
anys
4 anys
10
anys
3 anys

8 anys
1 any
10
anys
3 anys
3 anys
1 mes
10
anys
2 anys
12
anys
1 any
2 anys
1 mes
16
anys
8 anys
5 anys
1 mes
25
anys
12
anys

8
1
16
3
1,80
12
4
16
4
2,66
10
3

8
1
10
3
0,63
3
0,08
10
2
12
1
2
0,08
16
8
3
0,08
25
12

0,35
3,20

1,80
5,66

0,14
3,77

0,13
5,23

2,13

3,77

2,51

3,48
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Continuació taula 20
SUÈCIA
Delicte

136

Pena
de
presó

SUÏSSA

T
e
m
p
s

T
e
m
p
s

≤
2

≤
5

a
n
y
s

a
n
y
s

ESPANY
A
T
e
m
p
s
1
8
m
e
s
o
s

y
s
6
a
n
y
s
Bàsica
1

Robato
ri amb
violènc
ia o
intimid
ació

Qualifi
cada

1
0
a
n
y
s
6

5
a
n
y
s
2

a
n
y

m
e
s
o
s

a
n
y
s

1
0

1
0

5

a
n
y
s

a
n
y
s

4
a
n
y
s

a
n
y
s
3

1
a
n
y

½
a
n
y
s

Mitjana

Bàsica

3

9

a
n
y
s

a
n
y
s

1
4

1
a
n
y

d
i
e
s

Tràfic
de
drogue
s

Qualifi
cada

1
0

2
0

2
0

a
n
y
s

a
n
y
s

a
n
y
s

2

1

1

a
n

a
n

a
n
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y

1
0

1
2
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Mitjana

6

Bàsica
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s
2
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Violaci
ó

1
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y
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s

4

1
2
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s

Bàsica
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5

3
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1
4

1

1
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8
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4
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5

1
0

Qualifi
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6
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1
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2

4
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s
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Bàsica

2

3
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1
4

3

6
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1
0

1
0

1
2
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Gràfic 52. Pena bàsica del delicte de furt (en anys): 0,08 anys = 1 mes; 0,04
anys = 14 dies; 0,01 anys = 3 dies; 0,5 anys = 6 mesos
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Gràfic 53. Pena bàsica del robatori amb força en les coses (en anys): 0,25
anys = 3 mesos; 0,5 anys = 6 mesos
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Gràfic 54. Pena qualificada del robatori amb força en les coses (en anys). 0,5
anys = 6 mesos
12

10

8

6

4

2

0

Mà x im
Mínim

-2
Ale m anya

Itàlia

França

Suè cia

P ortuga l

Espanya

Suïssa

Gràfic 55. Pena bàsica del robatori amb violència o intimidació (en anys). 0,5
anys = 6 mesos
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Gràfic 56. Pena qualificada del robatori amb violència o intimidació (en
anys)
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Gràfic 57. Pena bàsica del tràfic de drogues (en anys). 0,08 anys = 1 mes
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Gràfic 58. Pena qualificada del tràfic de drogues (en anys). França: la pena
és de presó perpètua, però ha estat substituïda pel temps a partir del qual
l’intern pot sortir en llibertat condicional
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Gràfic 59. Pena bàsica de lesions (en anys). 0,08 anys = 1 mes; 0,04 anys = 14
dies; 0,01 anys = 3 dies; 0,25 anys = 3 mes; 0,5 anys = 6 mesos
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Gràfic 60. Pena qualificada de lesions (en anys): 0,5 anys = 6 mesos
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La taxa d’encarcerament correlaciona directament amb la quantitat de
pena qualificada màxima de lesions (p = 0,012).
Gràfic 61. Pena per lesions amb imprudència (en anys). 0,08 anys = 1 mes;
0,04 anys = 14 dies; 0,01 anys = 3 dies; 0,25 anys = 3 mesos
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Gràfic 62. Pena bàsica per violació (en anys)
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Gràfic 63. Pena qualificada per violació (en anys)
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Gràfic 64. Pena bàsica per abús sexual a menors (en anys). 0,08 anys = 1 mes
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Gràfic 65. Pena qualificada per abús sexual a menors (en anys)
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Gràfic 66. Pena bàsica per homicidi (en anys). Suècia: la pena és de presó
perpètua, però ha estat substituïda pel temps a partir del qual l’intern pot
sortir en llibertat condicional
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Gràfic 67. Pena per homicidi (en anys). 0,08 anys = 1 mes; 0,01 anys = 3 dies;
0,5 anys = 6 mesos
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Gràfic 68. Pena bàsica per assassinat (en anys). Llevat d’Espanya i Portugal,
la resta de països aplica la presó perpètua. Tanmateix, per convertir la
presó perpètua en xifres, ha estat substituïda pels temps a partir dels quals
els interns poden sortir en llibertat condicional en cada cas
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La taxa d’encarcerament correlaciona directament amb la quantitat de
pena màxima de l’assassinat (p = 0,032).
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7. INDICADORS GENERALS
7.1. Població
Població (en milers de persones)
Gràfic 69. Població mitjana del trienni 2002-2004 en milers de persones i
taxa d’encarcerats per cada 100.000 habitants
(Els colors representen els tres grups de nivell)
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La xifra de població dels països estudiats no té cap tipus de relació amb la
quantitat d’encarcerament. El gràfic 69 il·lustra clarament que una població
més alta o més baixa no implica més o menys encarcerats per cada 100.000
habitants.
Joves de 15 a 24 anys (percentatge de població)
Espanya es troba dins el grup de països amb percentatges més elevats de
població entre 15 i 24 anys, juntament amb Anglaterra/Gal·les, França i
Portugal, amb xifres que oscil·len entre el 12,8 i el 13,4 de la població (vegeu
gràfic 70).
Cal destacar que els països amb percentatges més elevats de població entre
els 15 i els 24 anys són també els que presenten taxes superiors
d’encarcerament (p=0,042). Aquesta relació és lògica i coherent si es pren en
consideració que la incidència delictiva més alta correspon, amb diferència,
a joves que es troben en aquesta franja d’edat. Això significa que com més
població de joves en una societat, probablement hi haurà una prevalença
delictiva més alta (és a dir, proporció més alta de persones que participen
en la delinqüència) i, en conseqüència, una taxa més alta de condemnats a
presó. En tot cas, aquestes relacions entre població general i delinqüènciaempresonament són sempre indirectes i influenciades per molts altres
factors.
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132
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Gràfic 70. Joves de 15 a 24 anys (percentatge de població). Mitjana del
trienni 2002-2004
(Els colors representen els dos grups de nivell)
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Menor de 15 anys (percentatge de població)
Contràriament, Espanya se situa, juntament amb Itàlia, Alemanya i
Portugal, entre els països amb percentatges inferiors de població infantil,
les taxes de la qual oscil·len entre el 14,2% i el 18,8% (vegeu el gràfic 71).
Aquest indicador de població correlaciona directament amb la ràtio de
fertilitat dels països estudiats (p=0,000). D’acord amb el comentari
precedent, en els propers anys hi haurà una població més petita de joves de
15 a 24 anys i, en principi, si altres factors resten igual, això s’hauria de
traduir en una reducció de les xifres de delinqüència juvenil i, en
conseqüència, de les taxes d’encarcerament. Una altra cosa és que aquesta
lògica es traslladi a les xifres reals, especialment pel que fa a una hipotètica
reducció de la taxa d’encarcerats.
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Gràfic 71. Població menor de 15 anys (en percentatge de població). Mitjana
del trienni 2002-2004
(Els colors representen els dos grups de nivell)
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Densitat de població
Espanya forma part dels països amb baixa densitat de població (82 persones
per km²).
Gràfic 72. Densitat de població per km². Mitjana del trienni 2002-2004
(Els colors representen els dos grups de nivell)
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La densitat de població és una variable probablement relacionada amb les
xifres i la topografia delictiva d’un país. La densitat de la població té relació,
entre altres factors, amb l’estructura preferentment rural o urbana d’un
país, estructura que a la vegada es relaciona amb dos factors rellevants: el
volum de delinqüència contra les persones i contra la propietat que es
produeix, i el més gran (en el mon rural) o el més petit (en el mon urbà)
control informal, que en principi és el factor més rellevant de conformitat
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social i, conseqüentment, de reducció de les taxes delictives (i, finalment,
d’encarcerament). Malgrat tot, aquí no s’ha trobat cap relació entre la
densitat de població dels països estudiats i les taxes de delinqüència o les
taxes d’encarcerament.
El nombre d’habitants per habitatge
A Espanya, el nombre d’habitants per habitatge és de 3. Dels països
analitzats, aquesta xifra és la més alta, juntament amb la d’Itàlia i Portugal.
Gràfic 73. Habitants per habitatge. Mitjana del trienni 2002-2004
(Els colors representen els dos grups de nivell)
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Increment natural de la població
En nombres absoluts, Espanya forma part dels països en què l’increment
natural de la població ha estat més elevat en els últims anys. En nombres
relatius, també Espanya forma part dels països amb més creixement
natural de la població (vegeu gràfic 74). El grup amb una taxa més alta de
creixement natural de població per cada 100.000 habitants està format per
Espanya (amb un creixement natural de 152 persones per cada 100.000
habitants), Anglaterra/Gal·les (156), França (389), Suïssa (150) i Països Baixos
(360).

153

Gràfic 74. Increment anual natural de la població (en milers) i taxa
d’increment natural per cada 100.000 habitants. Mitjana del trienni 20022004
(Els colors representen els dos grups de nivell)
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Gràfic 75. Taxa d’increment natural de la població i taxa d’encarcerats
(ambdues per cada 100.000 habitants). Mitjana del trienni 2002-2004
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D’acord amb diverses teories sociològiques i amb molts resultats de la
investigació, els creixements ràpids i intensos de població s’associen a
l’aparició o l’exacerbació de diversos problemes socials, entre altres, a un
increment a mig termini de les taxes de delinqüència, que es podria traduir
a la vegada en un augment de les taxes d’encarcerament.
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Taxa d’immigració
Espanya ha esdevingut el país amb la taxa més alta d’immigració per cada
100.000 habitants, juntament amb Itàlia, malgrat que els separa una
important distància. Efectivament, la mitjana d’immigrants en aquests tres
anys ha estat a Espanya de 1.511 persones per cada 100.000 habitants (a
Itàlia la taxa és de 876). La resta de països estudiats formen part del grup
amb baixes taxes d’immigració, amb valors que oscil·len entre 51 i 592
immigrants per 100.000 habitants (vegeu gràfic 76).
L’anàlisi de correlacions indica algunes dades rellevants en aquest context.
Els països amb més immigració relativa també presenten un percentatge
més elevat d’encarcerats per delictes contra la salut pública (p=0,018). En
aquest sentit, en els casos de Catalunya i d’Espanya en el seu conjunt, es
constata que molts estrangers (especialment llatinoamericans i africans)
són a la presó per delictes relacionats amb el tràfic i venda de drogues. En
termes més generals ha estat una constant al llarg de tot el segle XX (des del
Chicago dels anys 20 fins a la Barcelona dels 2000) que molts immigrants,
sovint de nivells culturals i capacitats laborals baixes (a més de les
dificultats generals de regularitzar la seva situació al país) i, per tant, amb
greus dificultats inicials per incorporar-se a activitats laborals lícites, trobin
una oportunitat en el mercat il·lícit de la venda i la distribució de drogues,
on ningú no els demanarà els papers.
Malgrat que, d’acord amb les dades que aquí s’analitzen, no s’hagi trobat
una correlació estadística significativa, al gràfic 76 sobre les taxes
d’immigrants per cada 100.000 h. s’han sobreposat les taxes de població
encarcerada. Com es pot veure per als tres països amb una taxa
d’immigració més alta s’observa una certa covariància d’ambdues variables:
com més taxa d’immigració s’observa també una taxa més alta de població
encarcerada.
Pel que fa als indicadors que afecten la població general, una taxa
d’immigració més alta està relacionada amb una ràtio superior d’incidència
de sida (p=0,025) i amb una taxa superior de fertilitat (p=0,032) (ja que els
immigrants tenen, en general, més fills que el nacionals autòctons).
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Gràfic 76. Immigrants per cada 100.000 habitants. Mitjana del trienni 20022004
(Els colors representen els dos grups de nivell)
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7.2. Indicadors econòmics i laborals
Ràtio total d’atur
La taxa d’atur espanyola és la més elevada de les estudiades, amb un valor
d’11,3%. Altres països que també poden ser classificats com amb nivell alt
d’atur són França, Alemanya i Itàlia (vegeu gràfic 77). La ràtio general d’atur
no correlaciona significativament amb les taxes de població penitenciària,
únicament està directament relacionada, com és lògic, amb les taxes
parcials d’atur d’homes, dones i joves de menys de 25 anys.
Gràfic 77. Ràtio atur. Mitjana del trienni 2002-2004

(Els colors representen els dos grups de nivell)
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Ràtio d’atur masculí
L’atur masculí també és dels més elevats en el cas d’Espanya (8,2%),
juntament amb Itàlia, Alemanya i França (vegeu gràfic 78).
Gràfic 78. Ràtio d’atur masculí. Mitjana del trienni 2002-2004
(Els colors representen els dos grups de nivell)
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Ràtio d’atur femení
La taxa d’atur femení a Espanya és la més elevada de totes les analitzades,
amb importants diferències respecte a la resta de països: el 15,8% (vegeu
gràfic 79). Aquest indicador correlaciona amb l’esperança de vida en el
naixement de les dones (p=0,028).
Gràfic 79. Ràtio d’atur femení. Mitjana del trienni 2002-2004

(Els colors representen els dos grups de nivell)
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Ràtio d’atur de la població menor de 25 anys
Espanya també presenta una de les ràtios més altes d’atur juvenil: el 22,4%,
juntament amb França i Itàlia (vegeu gràfic 80). Cal destacar, en aquest cas,
malgrat que metodològicament no s’hagin comentat les relacions no
significatives, que no hi ha cap tipus de correlació entre l’atur juvenil i cap
de les taxes de criminalitat o encarcerats estudiades.
Gràfic 80. Ràtio d’atur juvenil (població menor de 25 anys). Mitjana del
trienni 2002-2004
(Els colors representen els dos grups de nivell)
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Aquests resultats són coherents amb la majoria d’investigacions que han
estudiat la relació atur-delinqüència (i empresonament). En general, s’ha
constatat que, per a les grans xifres d’un país, no hi ha relació sistemàtica
entre aquests fenòmens socials. Per contra, s’han constatat aquests tipus
d’interaccions entre nivells d’atur i taxes de delinqüència quan s’estudien
en unitats d’anàlisi més petites, com ara un determinat barri o sector de la
ciutat (Vold et al. 2002).
Població aturada amb estudis de tercer nivell
Espanya i Anglaterra/Gal·les són els països amb percentatge més alt de
persones amb estudis de tercer nivell en situació d’atur (ambdós països
amb percentatges del 7,5%). Juntament amb França i Itàlia, conformen el
grup de països amb una taxa més elevada d’aturats entre les persones amb
estudis de tercer nivell (vegeu gràfic 81).
És interessant destacar les relacions existents entre aquest indicador i
algunes xifres criminològiques. Els països amb una taxa d’aturats més alta
entre les persones amb estudis universitaris presenten una taxa més
elevada d’encarcerats per cada 100.000 habitants (p=0,047), una durada més
llarga de l’encarcerament (p=0,000), una taxa més alta d’encarcerats per
centre penitenciari (p=0,002), menys centres penitenciaris per habitants
(p=0,004) i menys percentatge d’estrangers entre els encarcerats. Moltes
d’aquestes correlacions empíriques probablement són casuals o, almenys,
no reflecteixen relacions directes entre les variables associades.
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Gràfic 81. Percentatge de població aturada amb estudis de tercer nivell.
Mitjana del trienni 2002-2004
(Els colors representen els dos grups de nivell)
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Ràtio d’ocupació del total de la població
Quant al percentatge de població ocupada, Espanya se situa entre els països
amb una taxa més baixa d’ocupació (60% de la població, vegeu gràfic 82).
L’indicador està relacionat directament amb una taxa més alta de
condemnats per 100.000 habitants (p=0,021), és a dir, de manera paradoxal i
aparentment il·lògica, com més persones estan ocupades en un país, més
alta és la taxa de persones condemnades a privació de llibertat. I, pel que fa
als indicadors generals, com menys taxa d’ocupació hi ha una despesa més
baixa en alcohol, tabac i narcòtics (p=0,035).
Gràfic 82. Ràtio d’ocupació de la població. Mitjana del trienni 2002-2004
(Els colors representen els dos grups de nivell)
80
70
60
60

63

64

65

França

Països
Baixos

Alemanya

68

71

73

56

50
40
30
20
10
0
Itàlia

Espanya

Portugal

Anglaterra i
Gal·les

Suècia

159

7.3. Indicadors de formació
Estudiants de 18 anys (percentatge)
Anglaterra/Gal·les, Portugal, Espanya i Itàlia són els països amb un
percentatge més baix de joves de 18 anys que estudien. En el cas espanyol
el 68% del joves de 18 anys és estudiant. És rellevant la relació indirecta
d’aquest indicador amb la taxa d’encarcerats: els països amb més estudiats
de 18 anys presenten menys encarcerats per cada 100.000 habitants
(p=0,007).
Gràfic 83. Estudiants de 18 anys (en percentatge). Mitjana del trienni 20022004
(Els colors representen els dos grups de nivell)
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7.4. Indicadors de salut de la població
Llits d’hospital (per 100.000 habitants)
Espanya forma part del grup de països amb taxes baixes de llits d’hospital,
amb una xifra de 358 llits per cada 100.000 habitants (gràfic 84). La taxa
espanyola és molt inferior a la de França i Alemanya. Es destaquen les
següents relacions estadísticament significatives: els països amb taxes
elevades de llits d’hospital presenten taxes baixes d’encarcerats (p=0,000),
percentatges baixos de dones encarcerades (p=0,023) i percentatges baixos
d’encarcerats per delictes contra la salut pública (p=0,023).
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Gràfic 84. Llits d’hospital per cada 100.000 habitants. Mitjana del trienni
2002-2004
(Els colors representen els dos grups de nivell)
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Gràfic 85. Ràtio de la incidència de sida (per milió de persones). Mitjana del
trienni 2002-2004
(Els colors representen els dos grups de nivell)
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Morts per suïcidi (per 100.000)
La ràtio de mort per suïcidi a Espanya pot ser considerada baixa (14,6 per
100.000 habitants). Només França i Suïssa tenen ràtios de suïcidi entre la
població superiors a 34 per cada 100.000 habitants (vegeu gràfic 86).
L’indicador correlaciona de manera directa amb la taxa de condemnats pels
òrgans judicials (p=0,028) i el nombre de suïcidis entre els encarcerats
(p=0,010).
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Gràfic 86. Morts per suïcidi per 100.000 habitants. Mitjana del trienni 20022004
(Els colors representen els dos grups de nivell)

40
34,4

35

35,9

30
23,5

23,7

Alemanya

Suècia

25
20,6
20

17,9
14,6

15

12,4

10
5
0
Itàlia

Espanya

Països
Baixos

Portugal

França

Suïssa

Despesa en alcohol, tabac i narcòtics (percentatge de la despesa de consum
total)
La despesa en alcohol, tabac i narcòtics és baixa a Espanya (el 3,2% de la
despesa de consum total). Juntament amb Itàlia i Països Baixos forma part
del grup de països de baix percentatge d’aquest tipus de consum (vegeu
gràfic 87). Aquesta despesa correlaciona de manera directa amb la ràtio
d’ocupació de la població (p=0,035), és a dir, com més ocupació de la
població més despesa mitjana en alcohol, tabac i narcòtics.
Gràfic 87. Despesa en alcohol, tabac i narcòtics (percentatge de la despesa
total). Mitjana del trienni 2002-2004
(Els colors representen els dos grups de nivell)
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Despesa total en seguretat social (percentatge respecte al PIB)
Espanya té la despesa més baixa en seguretat social dels països estudiats (el
20% del PIB). Comparativament, Suècia hi destina el 33% (gràfic 88).
L’indicador presenta múltiples relacions amb altres variables. Pel que fa a
les xifres de criminalitat, els països amb més despesa en seguretat social
són els que presenten la taxa més alta de delictes denunciats (p=0,050), de
condemnats (és a dir, no preventius) (p=0,042), més percentatge
d’encarcerats per delictes contra les persones (p=0,010), però un
percentatge més baix per delictes contra la salut pública (p=0,047), i una
taxa d’encarcerament més baixa.
Gràfic 88. Despesa total en seguretat social (percentatge respecte al PIB).
Mitjana del trienni 2002-2004
(Els colors representen els dos grups de nivell)
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CAPÍTOL IV: CONCLUSIONS
1.

TAXES DELICTIVES, DE DENÚNCIA I DE CONDEMNA

•

Les taxes delictives de Catalunya (i del conjunt d’Espanya) són de les
més baixes de l’Europa occidental, d’acord tant amb xifres oficials
com no oficials. Aquesta conclusió es fonamenta en les següents
dades comparatives de la delinqüència. Catalunya té en comparació
amb altres països:
-

Una victimització anual del 19% (davant de més del 24% que
presenta la majoria dels països). Només Portugal té una
victimització inferior (15%).

-

Una victimització anual en delictes de contacte (robatori amb
violència, agressions sexuals, agressions físiques i amenaces) del
1,5% (davant del 2% al 3,6% que té la resta de països). Només
Portugal té una victimització de contacte inferior (amb un 1,4%).

-

Una taxa de 528 delinqüents per cada 100.000 habitants (amb
dades de l’any 2000) davant dels 721 als 4.042 delinqüents per
100.000 habitants a la resta de països europeus. Aquí, delinqüents
significa totes les persones que han tingut o tenen contacte amb
els òrgans de control formal com a sospitosos, detinguts,
condemnats, etc.

-

Una taxa de 2.308 delictes denunciats per cada 100.000 habitants
(amb dades de l’any 2000) davant dels 3.616 als 13.693 que té la
resta de països europeus analitzats.

-

Una proporció més baixa de dones delinqüents (el 9,3%) en el
conjunt dels delinqüents, mentre que la resta de països es mouen
entre percentatges del 11,8% i del 23,1% de dones delinqüents. En
principi, en matèria de delinqüència, que un nombre més baix de
dones participi en activitats delictives és una dada que no pot
tenir més que una lectura positiva. La participació conjunta
d’homes i dones en la delinqüència es reforça recíprocament i
propicia una més llarga durada de les carreres criminals. Per
contra, les dones (parelles no delinqüents) són un dels factors
més decisius en l’acabament de les carreres delictives dels
homes. En definitiva, que la delinqüència no s’instal·li al si de
més parelles és una dada molt positiva.

-

Una proporció de menors delinqüents del 12,6% (en el conjunt
dels delinqüents), que és inferior o semblant a les proporcions de
menors d’altres països europeus (que se situen entre l’11,2% i el
28,8%).

-

Per ara el percentatge d’estrangers delinqüents (16,5%) del
conjunt dels delinqüents no és el més elevat
dels països
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europeus en què aquesta dada s’ha pogut obtenir (que se situen
entre el 19,1% i el 25,8%).
-

Una taxa de 277 persones condemnades (a qualsevol tipus de
pena: multes, presó, mesures alternatives, etc.) per cada 100.000
habitants, davant dels 484 a 2.662 condemnats als països
europeus analitzats.

•

A banda que les víctimes experimentin realment menys delictes que en
altres països, dels delictes que les víctimes pateixen, se’n denuncia una
proporció més baixa (41%) que en la majoria dels països (que denuncien
en percentatges d’entre el 48% i el 58%). És a dir, a Catalunya hi ha una
propensió a denunciar delictes patits que és un 12% de mitjana inferior
a la majoria dels països europeus. Si aquesta dada es connecta amb les
enquestes d’opinió sobre la justícia que periòdicament porta a terme el
CIS (on el 75% dels enquestats afirmava el 2005 que, davant un conflicte
amb una altra persona, preferia “llegar a un acuerdo [...] aún a costa de
perder algo de lo que en justicia podría corresponder[le] pero evitando
así la intervención de terceros o el recurso a los tribunales” (Toharia i
García de la Cruz, 2005, pàg. 16). Una explicació plausible d’aquesta taxa
reduïda de denúncia es podria trobar en la desconfiança dels ciutadans
amb relació als mecanismes formals de control i les seves burocràcies
(la qual cosa inclou els tribunals, però també, en primera instància, la
policia).

•

Malgrat que els ciutadans catalans pateixen relativament pocs delictes i
en denuncien, en proporció, encara menys, manifesten una elevada
percepció d’inseguretat, en concret, d’inseguretat al carrer o fora de
casa (del 35%), davant la més baixa percepció experimentada a la resta
de països europeus (que oscil·la entre el 15% i el 27%). Aquestes dades
corresponen a la resposta afirmativa a la següent pregunta formulada a
l’enquesta internacional de victimització: Se sent vostè segur fora de
casa seva? Dels vuit països analitzats, se’n poden fer tres grups:

a) Països que es podrien anomenar realistes, amb un equilibri entre els

seus índexs de victimització i les seves percepcions d’inseguretat:
França, Suïssa i Anglaterra/Gal·les.
b) Països que es podrien anomenar optimistes, on la percepció
d’inseguretat és inferior a l’índex de victimització: Suècia, Canadà i
Països Baixos.
c) Països pessimistes, on la percepció d’inseguretat és força superior als
seus índexs de victimització: Portugal i, especialment, Catalunya
Aquesta elevada magnitud de la por respecte al delicte percebuda pels
catalans (en comparació amb altres ciutadans europeus) hauria de portar
els poders públics a una reflexió entorn de les causes o els factors que
poden produir-la i a orientar, si escau, polítiques d’opinió pública
correctores d’aquesta distorsió. És una hipòtesi probable que al context
català (i espanyol) hi hagi una hiperrepresentació mediàtica esbiaixada i
espectacular de molts fets delictius, la qual cosa probablement incideix en
una percepció incrementada d’inseguretat i en un augment molt irreal de la
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por de patir delictes. D’aquests mitjans de comunicació, en depèn la
construcció de l’anomenat populisme punitiu, el principi d’intolerància o la
ideologia de l’anomenat dret penal de l’enemic.
Si aquest fos el cas, una política de comunicació més racional hauria de
portar els mitjans de comunicació a col·laborar per construir una societat,
en termes de seguretat pública, més assossegada i menys alarmista. Això
no significa no informar de la delinqüència que es produeix, però sí fer-ho
amb més responsabilitat sense induir artificialment el pànic dels ciutadans.
•

Un argument freqüent per endurir les penes i, en general, per a les
polítiques repressives, és la creença que els ciutadans es decanten
únicament pel càstig del delinqüents i rebutgen altres solucions
comunitàries o de reinserció. D’acord amb l’única dada empírica
recollida a les enquestes de victimització, en què es demana l’opinió
sobre si empresonar o aplicar un treball en benefici de la comunitat a un
jove reincident que hagi robat un televisor, el 65% dels catalans
enquestats opina que s’hauria d’utilitzar el treball en benefici de la
comunitat i només el 7% es decanta per l’ús de la presó. Aquestes dades
són molt semblants a les de França, i molt més favorables que a d’altres
països europeus.

•

Una conclusió interessant en aquest punt és que el fet que la gent tingui
por del delicte no significa necessàriament que consideri que l’únic
sistema possible és l’empresonament de tot tipus de delinqüents en
qualsevol circumstància. De la mateixa manera que el càstig dels
delinqüents és una ‘idea pública’ atractiva, el suport social als
delinqüents amb problemes (és a dir, l’oferiment d’alternatives socials i
de recursos, donar noves oportunitats) també és una ‘idea pública’
atractiva per a molts ciutadans. Els governs podrien potenciar-la i
aprofitar per dissenyar polítiques menys punitives i més progressistes i
comunitàries, i no solament assumir, sense més qüestionaments ni
avals empírics, que els ciutadans el que volen és l’enduriment del càstig
dels delinqüents.

•

Del total de penes imposades pels tribunals (amb dades de 1999)
Espanya (no hi ha dades separades per a Catalunya) presenta un
predomini absolut de la privació de llibertat (el 62,4% de les penes
imposades) davant de multes (el 14,2%) o alternatives o supressió de
pena (el 21,4%). Aquesta prominència de penes de privació de llibertat
contrasta molt notablement amb la resta de països europeus que es
mouen en percentatges dins de la pena de privació de llibertat d’entre el
6,5% (Alemanya) i el 39,7% (Itàlia). Suposadament, el sistema jurídicpenal alemany és el model en el qual es basa l’espanyol, però això, com
es pot veure, és substancialment fals en termes de topografia d’aplicació
de penes.

•

En síntesi, amb relació a taxes delictives, de denúncia i de condemna
dels delinqüents, Catalunya (i Espanya en conjunt) presenta:
-

una relativa baixa taxa delictiva
una elevada percepció d’inseguretat al carrer
un preponderant ús de penes privatives de llibertat amb els
delinqüents, i una baixa utilització de les penes de multa i de
mesures alternatives
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2.

SISTEMA PENITENCIARI

•

Durant els darrers anys Catalunya i tot Espanya han arribat a tenir la
taxa penitenciària més elevada de tota la seva història, amb 132 i 146
encarcerats, respectivament, per cada 100.000 habitants (juny 2007).
Aquestes taxes són també les més elevades dels països europeus
occidentals.

•

L’estructura de la població penitenciària catalana per tipologies
delictives correspon a una majoria d’interns per delictes contra la
propietat (45,8%), seguits dels encarcerats per delictes contra la salut
pública (23,5%), delinqüents contra les persones (12,4%) i contra la
llibertat sexual (5,6%). Catalunya (amb un 45,8%) i tot Espanya (amb un
38,3%) presenten una estructura d’encarcerats clarament esbiaixada en
direcció al control de delinqüents contra la propietat, davant els altres
països europeus analitzats (que tenen un percentatge d’encarcerats per
delictes contra la propietat d’entre 12,3% i 28,8%). Aquesta dada
rellevant pot indicar dos tipus de polítiques jurídiques penals. Una amb
relació a la definició de les tipologies delictives, en el sentit que diverses
conductes que a Espanya es cataloguen com a delictes contra la
propietat (p.ex. robatori amb violència) en altres països es tipifiquen
com a delictes violents o contra les persones. Una altra, en el sentit
d’una hiperpenalització, mitjançant la privació de llibertat, dels delictes
contra la propietat. Una reflexió important hauria de considerar la
possibilitat de diversificar més la previsió de penes en funció de la
gravetat i la violència dels comportaments, i reservar la pena de presó
per a delictes d’alt risc i violència.

•

Els encarcerats de Catalunya, i de tot Espanya, tenen una mitjana d’edat
de 35 i 34,7 anys respectivament, que és superior (entre 1 i 4,5 anys) a la
majoria dels països europeus analitzats. Una explicació plausible
d’aquesta major edat és un compliment factual de penes més llarg.

•

Espanya, i per extensió Catalunya, tenen la duració més elevada
d’estada a presó (15,4 mesos) en comparació amb altres països europeus
com ara Suïssa (1,2 mesos), Portugal (4 mesos), Països Baixos (4,7 mesos)
i França (8,3 mesos).

•

A excepció de Suïssa i Itàlia, Catalunya presenta el percentatge més
elevat d’estrangers a les presons (30,4% de tota la població
penitenciària).

•

En aquest punt d’estrangeria és important assenyalar que les xifres
d’encarcerats no es corresponen, ni són proporcionals, amb la
criminalitat real d’un país. L’explicació de les diferents taxes
d’encarcerament en cadascun dels països es troba en els mecanismes
que aquests països tenen per canalitzar i controlar el fenomen delictiu.

•

Les xifres penitenciàries s’acostumen a utilitzar erròniament com un
baròmetre de la delinqüència. Amb les dades recollides i les actuals no
és possible afirmar que els estrangers són els que més delinqueixen,
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sinó que caldria analitzar els motius pels quals s’explica aquest
augment d’estrangers a les presons.
•

Catalunya i tot Espanya han orientat la seva política penitenciària cap a
la construcció de macrocentres enlloc de centres mitjans o petits. En
aquest sentit, Catalunya disposa d’1,6 centres penitenciaris (per a una
mitjana de 736 interns cadascun) per milió d’habitants, mentre que la
majoria dels països europeus presenta una proporció més elevada de
centres més petits (al voltant de 6 centres, per a 200 interns de mitjana
cadascun, per cada milió d’habitants). Aquesta política de grans
construccions penitenciàries, diferent de la resta d’Europa, té
implicacions econòmiques, de seguretat dels centres i també de
possibilitats rehabilitadores. En principi, els centres més petits
permeten una diversificació de la seguretat i faciliten els mecanismes
rehabilitadors, mentre que els centres molt grans, malgrat que
aparentment redueixen les despeses econòmiques en seguretat, de
facto, obliguen a una seguretat uniforme més elevada i més costosa, en
molts casos per interns que no la requereixen (per exemple, tots els
interns que surten habitualment de permisos i han de tornar,
paradoxalment, a centres amb màximes mesures de seguretat).

•

Un pres costa al dia 68 € . Més encara si són menors o joves. Per contra,
una mesura penal alternativa és una dècima part del cost diari d’un
75
pres. En conclusió: s’ha de potenciar l’aplicació de mesures penals
alternatives en detriment de l’ingrés dels condemnats en centres
penitenciaris.

•

Paradoxalment, la delinqüència no ha crescut ni creix al mateix ritme
que ho ha fet la població encarcerada, fins al punt que l’Administració
s’ha vist obligada a revisar els seus plans de noves infraestructures i
accelerar la construcció dels nous centres penitenciaris.

•

La pena de presó hauria d’estar pensada per a la delinqüència greu. No
hi ha cap mena de relació entre tancar gent a la presó amb la percepció
de seguretat que té la societat. A Catalunya, tot i presentar una baixa
taxa de victimització, la percepció d’inseguretat és molt elevada. (Vegeu
gràfic 26: Percentatge de persones amb percepció d’inseguretat i la taxa
de victimització. Any 2000).

•

La política s’ha vist contaminada per la idea que s’hauria de tancar més
persones i durant més temps. Sens dubte, les reformes penals i
processals operades han anat en aquest sentit. Ara és el moment de
reflexionar sobre una política criminal que en lloc de centrar els
esforços a continuar tancant gent, entengui que hi ha formes més
humanes, menys costoses i més eficaces per aconseguir alliberar els
actuals centres penitenciaris.
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•

L’elevada població penitenciària existent ha provocat que Espanya i
Catalunya tinguin altes mitjanes d’ocupació dels centres, amb 113 i 114
interns per cada 100 places. És a dir, els centres es troben massificats
per damunt de les seves capacitats.

•

Amb relació al personal penitenciari, Catalunya i Espanya tenen una
taxa de treballadors penitenciaris comparativament baixes, amb valors
de 40,7 i 43 treballadors per cada 100 interns, respectivament. En
concret, Catalunya té una taxa de treballadors de tractament (6,5 per
cada 100 interns) més baixa que Espanya (7,1), Suïssa (9,8) i els Països
Baixos (8,7), i més alta que Portugal, França, Alemanya, Anglaterra i
Itàlia. En tot cas, s’ha de destacar que el sistema penitenciari català,
com el sistema jurídic penal en
conjunt, és una estructura
administrativa altament burocratitzada, la qual cosa implica que la més
gran dedicació del personal de tractament es destina realment, no a
tractar els interns, sinó a atendre i resoldre les demandes burocràtiques
relatives a les classificacions i reclassificacions d’interns, informes de
permisos, informes de concessió de llibertat condicional, informes
explicatius i justificatius diversos als jutges o a la Direcció General, etc.

3. PENES PRIVATIVES DE LLIBERTAT
•

La primera conclusió que es pot extreure de l’anàlisi efectuada és que la
pena privativa de llibertat, i en concret la pena de presó, continua sent
ben present en tots els ordenaments jurídics. Tanmateix, es detecten
algunes diferències rellevants amb relació a la configuració d’aquesta
pena en els diferents sistemes legals.

•

A Catalunya, la pena de presó aplicable pels jutges i els tribunals segons
la regulació del Codi penal espanyol de 1995 té una durada màxima més
elevada que l’establerta en altres codis penals europeus. La pena de fins
a 20 anys de presó per la comissió d’un únic delicte que es pot imposar a
Espanya, s’allunya força del que estableix Alemanya (màxim de 15 anys)
o Suècia (màxim de 10 anys). Tal vegada el màxim espanyol resulta més
equiparable a les disposicions de la llei penal a Portugal (màxim de 20
anys), França (màxim de 30 anys) o a Itàlia (màxim de 24 anys).
Tanmateix, en aquests estats, tal com s’ha analitzat en el capítol
anterior, els jutges disposen d’un marge més ampli per determinar la
pena a imposar, la qual cosa pot afavorir l’aplicació de penes de durada
inferior.

•

Amb relació a la duració mínima establerta a la llei per a la pena de
presó, cal dir que els 3 mesos que actualment fixa el Codi penal
espanyol constitueixen una de les previsions més elevades. Aquesta
dada contrasta amb la inexistència d’un límit mínim de duració a
França, amb el mig mes establert a Itàlia o Suècia, o amb la duració d’un
mes que estableixen Alemanya i Portugal. En canvi, aquests codis penals
que parteixen d’un límit mínim més baix disposen nombroses fórmules
orientades a la substitució de la privació de llibertat per altres penes de
compliment en la comunitat (multa, treballs en benefici de la comunitat,
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etc.). En partir de penes de presó més baixes, les penes substitutives que
s’imposen són també més assequibles per al penat.
•

Les últimes reformes aprovades des de l’any 2003 confirmen el gir
presenciat els últims temps en el sentit que no es compleix l’enunciat
de l’article 25.2 de la CE.
Aquest canvi s’ha constatat, entre altres motius, per l’agreujament de la
duració de la pena de presó en els concursos, per l’enduriment dels
criteris per accedir al tercer grau, l’aplicació dels requisits de la llibertat
condicional, la restricció dels beneficis penitenciaris de l’article 78 del
Codi penal i, en definitiva, per l’àmplia restricció dels drets individuals
que orienta tota la reforma.

•

Com s’ha apuntat anteriorment, la presó pot tenir una durada de
mínima 3 mesos fins a 20 anys, ja que la darrera de les reformes
aprovades recupera lamentablement la pena de 3 mesos (suprimida pel
Codi penal de 1995) i no té en compte les crítiques a la pena de presó pel
seu escàs paper en la reinserció social.

•

Les penes curtes de presó presenten com a inconvenient més gran les
dificultats per al tractament, ja que el temps escàs de la duració
n’impedeix el funcionament. A més, aquest escàs temps d’estada a la
presó no impedeix que els efectes nocius, com ara la separació familiar,
l’abandonament de l’activitat laboral o el contagi criminal, puguin
afectar el subjecte.
Alhora, les excepcions a la duració màxima de 20 anys, ja recollides a
l’article 76 del Codi penal de 1995, augmenten amb la Llei 7/2003 que
permet arribar fins a 40 anys en funció de les penes que formen els
concursos en els casos que s’hi estableixen.

•

El Tribunal Suprem ha reconegut en diferents ocasions (STS 23 del gener
de 2000 i 7 del març de 2001) que les penes que superen els 20 anys de
presó no compleixen cap funció preventiva general ni preventiva
especial, ni poden produir efectes resocialitzadors, per la qual cosa
aconsella buscar fórmules en l’àmbit penitenciari destinades a evitar
penes assimilables a la cadena perpètua com pot ser l’indult parcial, la
sol·licitud d’indult per la junta de tractament o l’avançament de la
llibertat condicional, mecanismes que s’han comentat anteriorment.

•

Amb aquesta opinió jurisprudencial i la línia doctrinal dominant que
rebutja les penes de presó tan llargues pel seus clars efectes poc
socialitzadors, no s’entén gaire bé aquesta desmesurada duresa de la
pena de presó. En aquest sentit, són molts els penalistes com ara Garcia
Valdes, Quintero Olivares, Muñoz Conde i altres que s’han mostrat
contraris a aquesta mena de cadena perpètua. De vegades, s’assenyala
com a referència l’existència en altres països europeus de la cadena
perpètua com és el cas de França, Alemanya o Itàlia, tot i que en aquests
països hi ha la possibilitat de remetre aquesta figura per mitjà de la
llibertat condicional.
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•

El panorama català actual en aquest sentit és desolador perquè l’abril
de 2007 hi havia 118 interns penats que compleixen penes de fins a 6
mesos de presó, d’una banda, i 361 interns amb penes de més de 20
anys, xifres que s’han mantingut més o menys estables durant els
darrers anys i que reforcen molt les idees apuntades abans.

4.

PENES ALTERNATIVES

•

Amb relació a les penes de compliment en la comunitat, altrament
conegudes com a penes alternatives a la presó, allò que més destaca és
la diversitat d’opcions que hi ha en tots els codis penals, i que van des
de les penes de multa fins a la pena de treballs en benefici de la
comunitat, la inhabilitació o l’obligació de participar en una
determinada activitat o programa.

•

Per bé que les penes no privatives de llibertat que poden ser aplicades a
Catalunya coincideixen en gran part amb el ventall existent en altres
països europeus, es troba a faltar en la regulació espanyola una major
entitat d’aquestes penes, com ara la multa, que en molts estats ha
passat de ser una mera alternativa a observar-se com a pena principal.
A més, la possibilitat d’aplicar penes no privatives de llibertat com a
veritables alternatives a la pena de presó, és a dir, com a substitutius o
en la suspensió de la pena de presó, queda força limitada respecte d’allò
que estableixen altres ordenaments.

•

Com a penes substitutives de la presó s’estableixen únicament les penes
de multa i la de treballs en benefici de la comunitat, mentre que en
altres ordenaments és possible també l’aplicació de penes
d’inhabilitació per a càrrec o activitat professional, prohibició del permís
de conduir, sistemes de llibertat vigilada, etc. (vegeu la taula 14:
l’establiment de penes no privatives de llibertat com a penes principals.
Durada màxima i mínima). Amb relació a la suspensió de l’execució
d’una pena privativa de llibertat, la regulació espanyola és més minsa
que la que estableixen altres estats, que permeten aplicar aquesta
fórmula a penes de presó de fins a 5 anys (França) o fins a 3 anys
(Portugal), mentre que a Espanya es limita als 2 anys de presó, i només
en cas de toxicòmans s’estén fins als 5 anys. Tal vegada, una fórmula
adequada, en especial per la seva flexibilitat, seria la pena introduïda
recentment en la legislació anglesa que permet el compliment d’una
pena comunitària, integrada per diferents requeriments i que pot ser
aplicada en tots els casos en què la pena de presó no pugui ser valorada
com a indispensable.

•

L’estudi La reincidència en les penes alternatives a la presó a Catalunya
(Villacampa Estiarte,C.; Torres Rosell, N.; Luque Reina, E., 2005) analitza
els índexs de reincidència administrativa per part dels individus que
han estat condemnats a dos tipus de mesures alternatives a la presó.
D’una banda, a qui se’ls va suspendre la pensa de presó i, de l’altra, a
qui se’ls va substituir la pena per treballs en benefici de la comunitat.
S’entén per reincidència un nou contacte amb l’Administració
penitenciària o amb l’Administració d’execució de mesures alternatives
per un nou fet. Els resultats són que la reincidència administrativa dels
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sotmesos a mesures penals alternatives és del 16,1%, inferior a la taxa
de reincidència penitenciària en un període similar (37,45%).
Una conclusió a què arriba aquest estudi és que les mesures penals
alternatives tenen un millor rendiment preventiu que la pena de presó i
també resulten més efectives en el cas de persones que no hagin
delinquit abans.
5. LLIBERTAT CONDICIONAL
•

Una dada important amb relació a l’execució de les penes de presó és la
possibilitat que el penat accedeixi a la llibertat condicional. En aquest
àmbit es detecta que la regulació establerta com a regla general al Codi
penal espanyol i que és aplicable als interns en presons catalanes pot
resultar més severa que la que estableixen altres ordenaments jurídics.
Així, mentre que en la major part de països s’estableix com a regla
general l’accés a la llibertat condicional un cop s’han complert les dues
terceres parts de la condemna (Alemanya, Suècia, Suïssa) o fins i tot a la
meitat de la condemna (França. Portugal, Itàlia), a Espanya, la regla que
la llei penal fixa com a general és la del compliment de les tres quartes
parts de la condemna, susceptible de ser a les dues terceres parts quan
hi concorren determinades circumstàncies. La introducció, amb les
reformes de l’any 2003, de la possibilitat d’accedir-hi a la meitat de la
condemna quan concorrin determinades circumstàncies no és sinó una
aproximació a allò que en alguns ordenaments ja és habitual, de manera
que hauria de ser, sempre que sigui possible, potenciada.

•

Malgrat que en la revisió d’alguns codis penals europeus pugui sobtar la
presència de la pena de presó perpètua, inexistent en la llei penal
espanyola, cal tenir en compte que les sentències dels respectius
tribunals constitucionals han limitat el sentit d’aquesta pena en
determinar la possibilitat que els condemnats accedeixin a la llibertat
condicional un cop hagin complert una determinada part de la pena (15
anys a Alemanya, 18 anys a França, 20 anys a Itàlia, etc.) i sempre que el
penat compleixi els requisits de caràcter personal, social i penal fixats
per a la valoració de la llibertat condicional. Per tant, la possibilitat
d’aplicar penes de fins a 40 anys de presó per als delinqüents que han
comès dos delictes greus o més és una previsió més aflictiva que
l’establerta en altres codis penals europeus, i en conseqüència, hauria
de ser aplicada amb absoluta cautela.

•

Un altre indicador molt negatiu sobre el sistema penitenciari és que a
Catalunya la concessió de llibertats condicionals s’ha reduït al llarg dels
darrers anys, i és la més baixa dels països europeus on aquesta dada
s’ha pogut analitzar. A Catalunya es concedeixen l’any 8,1 llibertats
condicionals per cada 100 interns, davant les 12 que es concedeixen a
l’Administració penitenciària espanyola, 9,9, a la francesa i 14,1, a la
portuguesa.
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6.

AFLICTIVITAT DE LA LLEI PENAL

•

Finalment, per determinar l’aflictivitat de la llei penal s’ha analitzat la
pena legalment establerta per a determinats delictes, i en concret per a
les infraccions que es computen de forma majoritària als centres
penitenciaris. Una primera diferència important que es detecta en
comparar la regulació aplicable a Catalunya i Espanya amb la d’altres
països europeus és la relativa a la pena mínima aplicable, no solament
en termes generals, qüestió a què ja s’ha fet referència, sinó en el delicte
concret. És a dir, en bona part de les lleis penals estudiades la pena
mínima aplicable al delicte és o bé inexistent o bé inferior a l’establerta
a Espanya. Per exemple, per al delicte de robatori amb violència o
intimidació, la pena mínima de presó establerta a la llei és d’1 any a
Alemanya, Portugal i Suècia (a França la llei no hi fixa un mínim) mentre
que a Espanya el límit mínim és de 2 anys. Aquesta diferència és clara
també en el delicte de tràfic de drogues, on Alemanya, França o Suècia
no fixen un límit mínim de pena, a Itàlia i Portugal es parteix d’un
mínim d’1 any, mentre que el límit que fixa la llei espanyola és de 3
anys.

•

Aquesta primera diferència important influeix en una segona
conseqüència encara més important i que fa referència al marge més
ampli de decisió de què disposen els jutges d’altres estats. És a dir, els
jutges espanyols i catalans queden clarament limitats per una
determinada pena mínima i màxima que són, en comparació amb altres
codis penals, força pròximes. El fet que en altres ordenaments la
diferència entre la pena mínima prevista i la màxima sigui molt més
àmplia significa que s’atorga al jutge una capacitat de decisió més gran i
un marge més ampli per valorar les circumstàncies personals i penals
del reu a l’hora de fixar la pena i de decidir la conveniència de substituir
la pena de presó per una altra de compliment en la comunitat.

7.

DELICTES CONTRA LA SALUT PÚBLICA

•

Una de les conclusions del treball d’investigació està relacionada amb
les respostes que els diferents sistemes penals utilitzen per fer front als
delictes contra la salut pública en un marc de referència de les
substàncies que causen un dany greu a la salut, les quals han estat
recollides en el catàleg elaborat per l’Organització Mundial de la Salut.
La resposta penal per a aquest tipus de conductes ha estat definida com
a barata i políticament rendible.

•

S’observa una autèntica dispersió en l’ús de la pena de presó pels
diferents estats analitzats: Itàlia, França, Suïssa i Espanya constitueixen
el grup de països que regulen penes de presó màximes per a aquest
tipus de conductes, que poden arribar fins a 20 anys de presó en
supòsits molt qualificats. França estableix la presó perpètua amb
possibilitat de sortir en llibertat condicional.
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Tanmateix, quan s’observa la població penitenciària existent en cada
país per aquest tipus de delictes, després de Portugal, amb un 29,5%,
Catalunya, amb un 23,5 de la població, ocupa el segon lloc i Espanya,
amb el 22,3%, ocupa el tercer lloc.
•

La correlació entre una duració més llarga de la pena de presó amb un
percentatge més elevat d’interns a la presó per aquest tipus de delictes
és predicable (a excepció del cas de Portugal) respecte a Catalunya,
Espanya i Itàlia, però no respecte a França i a Suïssa.
Així mateix, cal significar que en el període estudiat, els països amb una
mitjana més alta de població penitenciària per aquest tipus de delictes
són Itàlia, amb 12.484, Espanya, amb 12.422, i Anglaterra/Gal·les, amb
9.655.
D’això se’n desprèn que un mateix problema definit com de salut
pública amb una dimensió global pot ser abordat des de diferents
perspectives jurídiques i amb uns resultats diferents.

•

Sens perjudici de la necessitat d’unificar respostes internacionals
comunes que permetin abordar racionalment el problema com de salut,
i el toxicòman com a malalt, cal plantejar solucions que no parteixin de
la presó com a solució exclusiva al problema. A més, les enquestes
d’opinió dutes a terme en aquest treball de recerca reflecteixen una
opinió majoritària d’arbitrar respostes alternatives a la pena de presó
per a aquestes persones.
En aquest sentit, s’ha d’assenyalar que els legisladors s’han vist
sorpresos per la irrupció de la drogoaddicció i no han reaccionat
adequadament davant la gravetat del problema, i l’abordatge del
problema ha descarregat en una oscil·lant jurisprudència.

•

S’afirma que més del 80% de la criminalitat a Espanya està relacionada
amb la droga. Amb la irrupció violenta de la drogoaddicció a la dècada
dels anys 80, els operadors del sistema penal i els treballadors per la
reinserció i rehabilitació de drogoaddictes van albergar esperances en el
nou Codi penal, esperances no satisfetes, respecte a l’articulació de
mesures no penals i l’adequació dels recursos de salut que permetessin
la rehabilitació del toxicòman, fet que simultàniament reverteix en la
seguretat col·lectiva.

•

El problema central s’ha de buscar en la necessitat que tant l’Estat com
les diferents administracions autonòmiques articulin recursos, no
solament penitenciaris, que permetin ser alternatives eficaces en el
tractament de la drogoaddicció, i en la rehabilitació del toxicòman que
ha comès un delicte.

•

En aquest context s’ha d’analitzar igualment la necessitat de la
proporcionalitat en l’aplicació del tipus penal de tràfic de drogues que
estableix l’article 368 del Codi penal, en el qual el legislador no estableix
diferents modalitats de conducta i sanciona amb la mateixa pena el
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traficant funcional que es dedica al tràfic per satisfer la pròpia addicció
que el traficant de quantitats importants.
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CAPÍTOL V: PROPOSTES I SUGGERIMENTS

1. DELINQÜÈNCIA, SISTEMA DE PENES I MASSIFICACIÓ PENITENCIÀRIA
Com s’ha posat en relleu en aquest informe, Espanya té en aquests
moments una elevada penalitat de penes privatives de llibertat,
especialment pel que fa als seus mínims. Encara agreuja més la situació
el fet que, des del Codi Penal de 1995 i les reformes subsegüents els
compliments de condemna són efectius i sense possibilitat de reducció.
Això fa que el temps mitjà d’estada a la presó sigui, amb diferència, el
més elevat dels països europeus analitzats. Aquest panorama negatiu
s’arrodoneix amb la inexistència d’un raonable sistema de penes
alternatives a la privació de llibertat.
L’actual legislació penal s’ha creat a partir de l’alarmisme social produït
per l’efecte expansiu que l’opinió pública té davant determinats fets
delictius. La urgència que reclama l’alarmisme social ha determinat que
el legislador no mesurés l’abast dels canvis soferts en la legislació penal.
D’aquesta manera, s’ha arribat a un populisme punitiu, lluny d’una
elaboració raonada de la legislació penal. No hi ha cap investigació ni
anàlisi sistemàtica al món que hagi demostrat que l’enduriment de les
penes de presó tingui com a resultat una reducció de la delinqüència.
Per tant, l’enduriment de les penes de presó juntament amb una duresa
més alta en les condicions de compliment té un efecte evident:
l’increment exorbitant de la població penitenciària.
Amb relació al model arquitectònic dels establiments penitenciaris, una
política penitenciària emmarcada en els objectius constitucionals de
retenció i custòdia i de reinserció ha de partir d’un model no basat en
macropresons com ara les actuals, que constitueixen autèntiques
76
ciutats que actuen sobre la persona com a institucions totals . El model
que es proposa és el de presons petites ubicades en zones no llunyanes
dels nuclis de població que facilitin el desplaçament dels interns en el
seu procés de retorn a la vida social, sobretot dels que es troben en fases
avançades de tractament o en règims de vida de contactes laborals,
culturals i de tractament amb l’exterior.
Apostar, doncs, pel criteri que manté la Llei orgànica general
penitenciària de crear centres que alberguin una població penitenciària
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Concepte ideat pel sociòleg Erving Goffman per designar un “lloc de residència o treball, on
un gran nombre d’individus en igual situació, aïllats de la societat per un període apreciable
de temps, comparteixen en la seva clausura una rutina diària, administrada formalment”.
Goffman, Erving (1961), Asylums. Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other
Inmates (trad. espanyola, Internados. Ensayos sobre la situación social de los enfermos
mentales, Amorrortu, Buenos Aires, 1970).
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77

gestionable , i prioritzar criteris d’eficàcia del tractament, tot i que el
cost que representa sigui més alt.
78

Es considera que els ingressos voluntaris per al compliment de
condemnes, com a forma d’assumir les conseqüències jurídiques del
delicte, es podrien efectuar també directament en unitats de règim obert
sens perjudici del resultat de la classificació penitenciària posterior.
Alhora, és convenient que l’Administració penitenciària estudiï la
79
possibilitat de crear unitats de transició entre el règim de vida ordinari
80
i el compliment en règim obert . D’aquesta manera, es garantiria
l’eficàcia del tractament, sobretot per als interns que haguessin acabat
amb èxit els programes específics de tractament realitzats.
Per acomplir tots aquests objectius i donar sentit al manament de
l’article 25.2 de la CE, cal incrementar el volum de personal destinat a
tasques de vigilància i tractament, de manera que es puguin assolir els
objectius de reinserció i rehabilitació. Igualment, s’ha d’incrementar el
personal destinat al seguiment de llibertats condicionals i mesures
81
penals alternatives , i potenciar la formació i el reciclatge de tot el
personal al servei de l’execució penal i penitenciària.
L’Administració penitenciària de Catalunya integra en els equips de
tractament personal que anteriorment havia acomplert tasques de
vigilància. Tot i que aquesta mesura es considera positiva, la selecció
hauria de posar èmfasi en les actituds personals per evitar una possible
influència distorsionadora respecte de les funcions que aquests
desenvolupaven anteriorment. L’actualització, la formació i el reciclatge
d’aquest personal s’ha de dur a terme abans que iniciïn l’activitat de
tractament.
En síntesi, amb relació a aquest apartat, el Síndic proposa:
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-

Legislació penal raonable no basada i reformada
contínuament a partir de l’alarmisme que suscita cada episodi
greu de delinqüència.

-

Model de presó petita ubicada en zones no llunyanes dels
nuclis de població.

Art. 12.2 de la Llei orgànica general penitenciària.
Compareixença voluntària del penat per al compliment d’una condemna imposada pels
tribunals.
79
El règim ordinari s’aplica als penats classificats en segon grau, als penats sense classificar i
als detinguts i presos (art. 74.1 Reglament penitenciari RD. 190/1996).
80
El règim obert s’aplica als penats classificats en tercer grau que puguin continuar el seu
tractament en règim de semillibertat (art. 74.2 Reglament penitenciari RD 190/1996).
81
Les mesures penals alternatives consisteixen en el compliment d’obligacions o
tractaments imposats a l’autor d’un delicte per un jutge o tribunal com a pena alternativa a
l’internament a la presó. L’aprovació de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, va
significar un canvi en el sistema penal i la introducció de noves mesures alternatives a
l’internament als centres penitenciaris de Catalunya. Aquest tipus de mesura permet a
l’infractor conciliar el règim penal al qual s’ha de sotmetre amb la seva vida familiar, laboral
i social.
78
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-

Creació dins dels centres penitenciaris d’unitats de transició
entre el règim ordinari i el règim obert.

-

Increment del personal de vigilància i de tractament, i foment
de la formació i el reciclatge de tot el personal.

2. PENES ALTERNATIVES
S’han de potenciar les mesures penals alternatives (d’ara endavant
MPA) signant més convenis de col·laboració amb els diferents municipis,
consells comarcals i un nombre indeterminat d’associacions i entitats
civils.
S’ha d’apostar per les polítiques socials i, en el cas de les MPA, aquesta
implicació és clau perquè sense ajuntaments que ofereixin places en els
seus serveis on es pugui ubicar la persona que ha de complir la
condemna o entitats privades que hi col·laborin no es podria aplicar la
norma.
Les MPA augmenten de forma molt significativa i es configuren com una
modalitat de compliment molt important. Si aquest creixement es
manté constant, caldrà la corresponent dotació de mitjans que permeti
als condemnats començar a complir la mesura imposada. Així, el primer
semestre de 2007 es va produir un total de 2.866 demandes d’aplicació
d’algun tipus de mesura alternativa a la presó, mentre que el primer
semestre de 2006 les demandes van ser de 2.154.
De l’anàlisi del dret comparat, en què les penes alternatives i la
suspensió de la pena de presó representen a Espanya el 21,4%
(únicament Anglaterra/Gal·les i Portugal tenen xifres inferiors
d’aplicació, vegeu el gràfic 34) se’n desprèn que és necessari potenciar
l’aplicació judicial de mesures d’eficàcia contrastada en altres sistemes
jurídics i ampliar l’àmbit d’aplicació a condemnes de fins a 5 anys,
tenint en compte el canvi normatiu operat per la LO 15/2003, del 25 de
novembre de 2003, que introduí la possibilitat de suspensió de les penes
privatives de llibertats de fins a 5 anys.
El concepte de pena menys greu en funció de la naturalesa i la duració
de la pena ha de constituir el límit d’aplicació de la suspensió de penes,
distingint-ne dues categories:
- Per a penats que hagin delinquit com a conseqüència de la
dependència de substàncies assenyalades al número 2 de l’article
20 del CP, tot mantenint la redacció actual de l’article 87 que en
possibilita l’aplicació a condemnats reincidents.
- Per a penats a presó no superior a 5 anys que compleixen les
condicions necessàries establertes a l’article 81 (i que s’amplia de
2 a 5 anys).
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La suspensió podria estar subjecta, a banda de no delinquir en el termini
que legalment es determini, a condicions com ara reparació del dany,
pagar una quantitat a una entitat comunitària, treballs en benefici de la
comunitat, obligació de contactar periòdicament amb el jutge, etc.
Respecte a la substitució de penes de presó, cal ampliar l’àmbit
d’aplicació a penes de presó de, com a regla general, fins a 3 anys de
duració.
Es tracta d’establir com a regla general l’aplicació d’aquestes mesures i
limitar el caràcter discrecional actual que tenen (no susceptibles de
cassació penal).
En síntesi, amb relació a aquest apartat, el Síndic proposa:
-

Potenciar aplicació de les mesures penals alternatives

-

Apostar per polítiques socials i dotar dels mitjans necessaris que
permeti als condemnats començar a complir la mesura imposada.

-

Potenciar l’aplicació judicial de mesures com ara la suspensió i la
subjecció.

3. MODEL D’EXECUCIÓ I TRACTAMENT PENITENCIARI
Catalunya, igual que tot Espanya, presenta des de la transició
democràtica un model penitenciari, legalment establert, força
rehabilitador. La mateixa Constitució espanyola, en l’article 25.2, orienta
les penes de privació de llibertat cap a la reeducació i la reinserció
social. S’ha de reconèixer que, al llarg de les dues dècades
d’administració del Sistema Penitenciari a Catalunya, s’ha fet un esforç
considerable per dotar el sistema penitenciari de personal, tant de
seguretat com sanitari i de rehabilitació. Malgrat tot, pel que fa al
personal de rehabilitació, que ha d’acomplir les tasques de classificació i
tractament dels interns, s’observen dues mancances importants:
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•

Aquest personal continua sent insuficient per a l’elevada
població penitenciària existent. Per tant, si no canvien
radicalment les coses en l’àmbit penal, durant els propers
anys s’hauria de fer un esforç més gran de dotació de
mitjans personals de rehabilitació, com ara psicòlegs,
criminòlegs, educadors, mestres, treballadors socials i
monitors d’activitats formatives i laborals.

•

Encara és un problema més greu que la falta de mitjans
rehabilitadors, l’orientació d’aquest personal cap a tasques
bàsicament burocràtiques, derivades dels requeriments del
sistema jurídic-penal. En aquest sentit, s’hauria de fer un
esforç important per reorientar les activitats d’aquests
professionals envers tasques rehabilitadores d’acció, i no
tant de redacció (d’informes).

Amb relació als programes de tractament, durant dues dècades s’han
desenvolupat àmpliament els àmbits de l’educació i els serveis
socials. Pel que fa al tractament especialitzat de problemàtiques
delictives concretes, s’han creat programes específics per a
toxicòmans
(Departament
d’Atenció
Especialitzada,
DAE),
delinqüents sexuals (Programa d’intervenció en conductes d’agressió
sexual, SAC), maltractadors (Programa d’intervenció en delictes de
violència domèstica, VIDO) i altres delinqüents violents (Programa
d’intervenció en delictes amb violència, DEVI). També es van iniciar a
Catalunya, i després a tot Espanya, les anomenades sortides
programades 82.
Si bé hi hagut un creixement de l’oferta d’aquests programes,
aquests encara no donen cobertura a la resta de població
penitenciària que els requereix. Per tot això, s’hauria d’avançar en
l’assignació de més recursos tècnics a aquests programes.
A part d’això, els programes de tractament especialitzats existents
s’haurien de millorar en el sentit d’actualitzar-los o introduir-ne
noves versions i, en alguns casos, reduir-ne l’extensió, perquè siguin
més eficients i puguin arribar a més interns. Aquesta tasca de
renovació només es pot fer prenent en consideració la recerca i la
pràctica internacionals en aquesta matèria. És a dir, revisant el que
duen a terme altres països (per exemple els Serveis Correccionals de
Canadà o d’Anglaterra) i incorporant algunes de les seves idees i
iniciatives, de manera adaptada i reconceptualitzada al context
penitenciari català.
En consonància amb la investigació internacional, es poden suggerir
quatre àmbits de desenvolupament nou de programes de tractament
i avaluació penitenciària:
1. Disseny i aplicació específica d’un programa de tractament per a
delinqüents generals, no necessàriament violents, però persistents
en delictes de furt, robatori, tràfic de drogues, etc. És a dir, un
programa que millori actituds i habilitats prosocials en delinqüents
marginals i de carrera.
2. Disseny i aplicació específica d’un programa d’habilitats de vida
necessàries per viure de manera autònoma i més eficaç al seu
context comunitari. Aquest programa hauria d’entrenar habilitats
bàsiques de comunicació no violenta amb d’altres persones,
planificació horària i d’activitats vitals, resolució de problemes i
rutines quotidianes (administració econòmica, gestió bancària,
tasques domèstiques, etc.), cerca i manteniment de feina, millora
dels vincles interpersonals i autoformació.
82

Les sortides programades tenen la finalitat de proporcionar a l’intern el desenvolupament
en situacions socials alternatives al seu medi per augmentar-ne la capacitat d’adaptació a la
vida en llibertat i aconseguir millorar les expectatives d’èxit del procés de reinserció social.
Són programes de tractament d’activitat a l’exterior. Regulades en l’art. 114 del Reglament
penitenciari RD 190/1996.
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3. Estructuració d’un sistema d’avaluació de la preparació per a la
vida comunitària i del risc de comissió de possibles nous delictes.
Aquest sistema estandarditzaria les avaluacions necessàries cada
vegada que s’haguessin de prendre decisions que suposen
l’alliberació parcial o total de l’intern (sortides programades,
permisos de sortida, règim obert, llibertat condicional, llibertat
definitiva).
4. Desenvolupament de programes de tractament, manteniment i
generalització del comportament prosocial durant els períodes de
llibertat condicional. Aquesta és probablement una de les mancances
més importants del sistema rehabilitador. El període de la llibertat
condicional es podria utilitzar, d’una manera molt més proactiva i
efectiva per continuar les tasques de rehabilitació iniciades a
l’interior de les presons o en règim obert. Però això requereix
programes específics i professionals concrets que els desenvolupin.
5. Programes de reparació-mediació i conciliació que es puguin
integrar en els programes individuals de tractament de cada intern.
En síntesi, amb relació a aquest apartat, el Síndic proposa:
-

Incrementar l’esforç de dotació de mitjans personals de
rehabilitació.

-

Reorientar les activitats d’aquests professionals de tractament
cap a tasques rehabilitadores d’acció i no tant de redacció.

-

Assignar més recursos tècnics al
programes específics de tractament.

desenvolupament

dels

4. LLIBERTAT CONDICIONAL
Convindria establir com a regla general l’accés a la llibertat condicional
quan es compleixin les dues terceres parts de la condemna i l’accés a la
llibertat condicional quan es compleixi la meitat de la condemna,
subjectes a les condicions que legalment estableixi el jutge de vigilància.
Igualment, cal eliminar les condicions establertes per l’Administració
que estableixen períodes suplementaris, no establerts legalment, per
elevar la llibertat condicional.
Caldria aplicar com a regla general fins a 90 dies per cada any de
compliment efectiu de condemna, sempre que es compleixin els
requisits i les condicions que legalment s’estableixin. Aquesta aplicació
s’hauria de fer a partir del compliment efectiu d’una quarta part de la
condemna, data a partir de la qual les propostes haurien de ser
semestrals.
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5. SISTEMES DE GRAVACIÓ I EMMAGATZEMATGE AUDIOVISUAL
L’Administració penitenciària s’hauria de proveir dels elements tècnics
al seu abast que, tot respectant els drets humans, donin suport i
objectivitat a les actuacions de l’Administració. Sobretot quan es puguin
produir situacions que legalment restringeixen béns i drets
constitucionalment protegits.
De l’increment del nombre de queixes d’interns per presumptes
maltractaments se’n desprèn la necessitat que l’Administració
penitenciària es doti, igual que ho fa la Direcció General de Policia, dels
mitjans tècnics perquè a tots els centres penitenciaris s’instal·lin
sistemes permanents de gravació i emmagatzematge audiovisual, a
banda de les zones de pas.
Per tant, aquestes càmeres de videovigilància s’haurien d’ampliar també
a les zones d’escorcoll, als mòduls d’ingressos, de sancionats, de règim
tancat i de salut mental. D’aquesta manera, es permetria a
l’Administració supervisar i autocontrolar les actuacions en què els
drets fonamentals dels interns es poguessin veure fàcilment vulnerats.
Igualment, aquests sistemes poden contribuir eficaçment a agilitar i
donar transparència més alta a les actuacions dels funcionaris que hi
treballen, perquè aquests sistemes actuen de suport en la legalitat de la
seva actuació.
6. TREBALL A LES PRESONS
L’estudi que es presenta no recull la variable del treball dins dels centres
penitenciaris en comparació amb altres països estudiats; però tot i així,
cal posar de manifest algunes reflexions, fruit de les diferents visites als
centres penitenciaris i des del coneixement que aquesta institució té de
la matèria.
El treball penitenciari es considera un dret i un deure de cada persona
reclosa. Està dirigit a la reinserció; en aquest sentit, l’art. 25.2 de la CE
estableix que els condemnats a penes de presó tenen dret a un treball
remunerat i als beneficis corresponents de la Seguretat Social, així com
l’accés a la cultura i al desenvolupament integral de la seva personalitat.
Així mateix, la Llei orgànica general penitenciària assenyala que el
treball penitenciari ha de ser “formatiu, creador o conservador d’hàbits
laborals, productiu, i amb la finalitat de preparar l’accés al mercat
laboral a la sortida de presó” (art. 26.c LOGP).
Però, generalment la preparació de les persones recloses és insuficient,
amb mancances de molts tipus i especialment d’hàbits laborals. És per
això que caldria oferir una tipologia de treball penitenciari amb un
component altament formatiu.
Es produeix, per tant, un desajust entre l’oferta i la demanda de treball.
D’una banda, hi ha interns que volen treballar i no se’ls pot oferir feina i,
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de l’altra, de vegades, hi ha feines per a les quals no es troba un perfil
adequat.
Una altra dificultat del treball penitenciari és la capacitat de remunerar
adequadament els interns. Juntament amb això, la no-redempció de les
penes pel treball ha significat un nou inconvenient a l’hora de participar
en tallers productius. El sou d’un intern que treballa als tallers
productius es calcula, com a regla general, en funció del salari mínim
interprofessional, fixant a un tant per peça manipulada, muntada o
produïda (art. 15 del RD 782/2001, del 6 de juliol.
La Seguretat Social dels interns treballadors es cotitza d’acord amb la
normativa actual. Té efectes positius per a la vida laboral, tot i que quan
els interns són excarcerats, tenen dret a rebre el subsidi d’excarceració,
que no és compatible amb el subsidi d’atur. Convindria modificar la
normativa actual i oferir una regulació que permetés el cobrament
d’ambdues prestacions.
Departaments de la Generalitat, administració local, organismes
autònoms, organitzacions empresarials i sindicats haurien de
col·laborar activament amb la finalitat de formar un col·lectiu de
treballadors divers mancat de formació i hàbits de treball.
La manca de possibilitats de feina, la carència d’habilitats socials i
laborals, i la situació familiar i de l’entorn més proper fan que la
reinserció es vegi com un objectiu llunyà i difícil d’aconseguir.
Per tant, no es pot desvincular el treball de l’objectiu de la reinserció i la
posterior posada en llibertat de les persones recloses. El treball,
juntament amb l’adaptació familiar i social, ha de ser el punt de partida
perquè la reinserció sigui una realitat.
En conclusió, la institució penitenciària no s’ha de limitar a procurar un
treball productiu, que no arriba a tothom ni té una continuïtat a
l’exterior. S’ha d’anar més enllà: la presó s’ha de convertir en un espai
per a la capacitació laboral dels interns amb vista a la vida en llibertat.
En aquest sentit, s’ha de potenciar la formació ocupacional dins de les
presons, després d’una anàlisi rigorosa de les necessitats del mercat de
treball; una formació que faciliti la incorporació dels penats en el mercat
laboral un cop assolida la llibertat.
Finalment, és important que la comunitat eviti d’estigmatitzar les
persones que han complert penes de presó. En aquest sentit, les xarxes
sanitàries, laborals i de recursos socials són especialment importants en
l’assoliment de l’objectiu final: la reinserció.
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7. SALUT
Amb relació a la situació sanitària dels centres penitenciaris, cal fer les
consideracions següents:
-

Manquen els mitjans mèdics i sanitaris per prestar l’atenció
deguda a interns amb diverses malalties a les infermeries dels
centres penitenciaris. Els serveis mèdics solament donen una
atenció primària, i la presència del cos sanitari és freqüentment
insuficient.

-

A causa de la falta de places, els malalts greus són traslladats
contínuament del centre penitenciari a l’hospital, sense tenir la
possibilitat d’estades hospitalàries perllongades que dignifiquin la
seva situació. Les infermeries dels centres penitenciaris no estan
condicionades ni preparades per
funcionar com a mòduls
estrictament hospitalaris. La massificació i la convivència de
malalts amb diferents patologies, fins i tot en alguns centres amb
les malalties mentals, fan que l’estada a la infermeria signifiqui
una aflicció afegida a la malaltia.

-

Les substitucions del personal sanitari són freqüentment difícils,
sobretot pel que fa als metges i les infermeres. Aquest fet va en
detriment de l’estabilitat dels equips mèdics que presten atenció
als centres penitenciaris. Una altra dificultat afegida i vinculada
amb el personal substitut és l’alt grau de desconeixement del
medi penitenciari i la realitat social en la qual presten el servei.

-

S’evidencia que el nivell de deteriorament tant físic com psíquic
de les persones recloses és més elevat que el de la resta de
població, derivat principalment de les pròpies situacions
individuals, problemàtica de consum de substàncies tòxiques, etc.
Això determina que l’actuació de l’Administració penitenciària en
aquest camp s’hagi d’incrementar amb personal especialitzat
com a les unitats específiques dels centres penitenciaris.

185

